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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 486 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

نعنيه  م��ا  أوال حت��دي��د  يتطلب  امل��ط��روح  امل��وض��وع  م��ق��ارب��ة  إن 
بالتغيير احلقيقي وثانيا حتليل دور النضال من أجل الكشف عن 
احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة في ملفات الشهداء واملختطفني 

في النضال من أجل التغيير احلقيقي.

 1. ماذا نعني بالتغيير احلقيقي في بالدنا؟

إن التغيير احلقيقي في بالدنا هو إجناز مهام املرحلة احلالية من 
نضال شعبنا التي تتمثل في التحرر الوطني من هيمنة االمبريالية 
األراضي  مالكي  من  املشكلة  السائدة  الطبقة  الكتلة  وعميلتها 
السياسي:  ونظامها  والريعية  التبعية  الكبرى  والبرجوازية  الكبار 
املخزن. فال دميقراطية بالنسبة للطبقات الشعبية وال تنمية في 
مصلحتها في ظل هذه الهيمنة. وهذا التغيير الذي يخدم مصالح 
الشعبية  االحياء  وكادحي  وفالحني  الشعبية من عمال  الطبقات 
إلى  يرتكز  املتوسطة  البرجوازية  من  وجزء  الصغرى  والبرجوزية 
وذلك  الشعبية،  الطبقات  سلطة  يجسد  دميقراطي  نظام  بناء 
على انقاض "الدميقراطية" املخزنية، "الدميقراطية" التي جتسد 
دكتاتورية الكتلة الطبقية السائدة. وفي املغرب ف"الدميقراطية" 
ودكتاتورية  السائدة  الطبقية  الكتلة  هي دميقراطية بني مكونات 
على الطبقات املسودة قد متارس، بشكل ناعم كاستبداد أوعنيف 
أو حتى دموي كما متثل، خصوصا في ما يسمى سنوات الرصاص، 
 )1958-59 الريف)  في  الشعبية  لالنتفاضات  الدموي  القمع  في 
 1984 ف��ي  وم��راك��ش  والشمال  و1981   1965 ف��ي  البيضاء  وال���دار 
وفاس وطنجة في 1990 وحركة 3 مارس 1973 وخلف اآلالف من 

الشهداء واملختطفني. 

الدميقراطي  والبناء  الوطني  التحرر  مرحلة  مهام  إجن��از  إن 
يتطلب بناء جبهة الطبقات الشعبية وقيادتها من طرف احلزب 

املستقل للطبقة العاملة.

اخلامس  الوطني  مؤمتره  في  الدميقراطي  النهج  أعلن  لذلك 
املسئولية  2022 عن عزمه حتمل  يوليو  و24  و23   22 املنعقد في 
والسياسية  النظرية  أسسه  ووض��ع  احل��زب  ه��ذا  لبناء  التاريخية 

والتنظيمية التي ستغتني من خالل انخراطه في نضال الطبقة 
العاملة وعموم الكادحني وسعيه احلثيث إلى نشر الوعي الطبقي، 
طالئعهم.  واستقطاب  وسطهم  املاركسية-اللينينية،  وخصوصا 
ليس معطى  الشعبية  الطبقات  قيادة جبهة  احل��زب  هذا  تبوأ  إن 
مسبق، بل إنه مرتبط بقدرته على التجذر وسط الطبقة العاملة 
من خالل استقطاب طالئعها الذين يلتف حولهم أغلب املناضلني 
العمال واملناضالت العامالت وقدرته، في حلظة معينة، على بلورة  
الشعار واألشكال النضالية واألساليب التنظيمية الكفيلة بتوحيد 
التحرر  املرحلة:  أله���داف  حتقيق  نحو  وتوجيهها  الشعب  ق��وى 

الوطني والبناء الدميقراطي.

إن بناء جبهة الطبقات الشعبية ذات طابع استراتيجي قد يطول 
وقد يتطلب بناء جبهات تكتيكية واسعة تركز على العدو االكثر 
التحرر  أي تقدم في مسار  أم��ام  وال��ذي يقف سدا منيعا  شراسة 
نواته  رأس��ه  وعلى  املخزن،  هو  اآلن،  العدو،  وه��ذا  والدميقراطية. 
املسئولني األمنيني  كبار  التي تتشكل من  املخزنية  املافيا  الصلبة 
والعسكريني والقضائيني واإلداريني والسياسيني والدينيني وعدد 
املدني"  "املجتمع  م��ق��اول��ي  وك��ب��ار  األع��م��ال واإلع����الم  رج���ال  م��ن 
الرسمي وبعض كبار املسئولني النقابيني وغيرهم... ممن لهم نفوذ 

وسلطة أو قرب منها.

2 . ملاذا ميثل النضال من أجل احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة 
في ملفات الشهداء واملختطفني جزء من نضال شعبنا من أجل 

التغيير احلقيقي؟ 

إن النضال من أجل احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة في ملفات 
املافيا  فضح  ف��ي  خ��اص��ة  أهمية  يكتسي  واملختطفني  ال��ش��ه��داء 
املسئولة، بشكل مباشر من خالل مواقعها في االجهزة  املخزنية 
مباشر  غير  بشكل  أو  والقضائية،  واالمنية  العسكرية  القمعية 
البرملان  املخزية)  السياسية  املؤسسات  مختلف  في  مواقعها  عبر 
أو  زكت  أو  نفذت  أو  قررت  التي  املجالس...(  ومختلف  واحلكومة 
مناضلي  ح��ق  ف��ي  املقترفة  الشنيعة  اجل��رائ��م  ه��ذه  ع��ن  سكتت 
ومناضالت شعبنا. إن هذا النضال يكشف جوهر النظام املخزني 

أين تتجه الصني؟
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السودان:
قوى التغيير اجلذري  ترفض 

"االتفاق اإلطاري" 
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 > املدير املسؤول : جمال براجع   
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الثمن: 4 دراهم

النهج الدميقراطي العمالي يدعو 
إلى تقوية النضال الوحدوي 
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احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة في ملفات الشهداء واملختطفني 
جزء من نضال شعبنا من أجل التغيير احلقيقي

توفيق المروانيضيف العدد: الرياضة في املغرب بني الفساد و الريع  وطموح الشباب



العدد:  2486
من  8  إلي 14  دجنبر  2022 الثانية

 03 اجتمع املكتب السياسي في دورته العادية يوم السبت 
دجنبر2022، وتدارس عدة قضايا منها تلك التي تهم احلياة 
الصعيد  على  املستجدات  بأهم  تتعلق  وأخ���رى  احل��زب��ي��ة، 

الوطني والدولي.
تفاقم  السياسي  املكتب  يسجل  الوطني،  الصعيد  على 
م��وج��ة ال��غ��الء ال��ت��ي م��س��ت امل����واد األس��اس��ي��ة ف��ي معيشة 
القدرة  م��ن  تبقى  مب��ا  عصفت  وال��ت��ي  الشعبية  اجلماهير 
الشرائية للكادحني، كما توقف عند انعكاسات آفة اجلفاف 
على املعيش اليومي للجماهير وخاصة في البوادي املهمشة. 
تطرق املكتب السياسي أيضا إلى استفحال البطالة خاصة 
من  باملئات  والرمي  الهشاشة  وتنامي  الشباب،  صفوف  في 
العمال والعامالت الى الشارع وإغالق العشرات من الوحدات 
اإلنتاجية بدون أية بادرة إلطالق سياسة حقيقية للتشغيل 
وخلق مناصب الشغل املنتج؛ بل إن مشروع قانون املالية لسنة 
التقشف  في  الدولي  النقد  صندوق  توصيات  اعتمد   2023
األزمة  هذه  استفحال  فأمام  املديونية.  في  البالد  وإغ��راق 
احلوارات  من  سلسلة  احلكومة  أطلقت  للنظام،  البنيوية 
بعض  وتقدمي  الوعود  توزيع  أساسها  والقطاعية  املركزية 
الزيادات الطفيفة ال تغطي حتى النزر القليل من الزيادات 

في األسعار الفاحشة.
اجلماهيري  ال���رد  على  ب��اع��ت��زاز  السياسي  املكتب  وق��ف 
الطبقة  قامت  بحيث  املزرية،  األوض��اع  هذه  على  والشعبي 
أو  ال��ع��م��ل،  ال��ن��ض��ال عبر اإلض���راب���ات ع��ن  ب��خ��وض  العاملة 
مداخل  أمام  واالعتصامات  االحتجاجية  الوقفات  تنظيم 
بدورها  البادية  عرفت  كما  الضيعات،  أو  واملناجم  املعامل 
حركة نضالية واحتجاجات نظمتها الساكنة من اجل حماية 

احل��ق في أراض��ي اجلموع، وم��ن اجل 
كما  للسقي.  أو  ال��ش��روب  امل���اء  توفير 
نضاالت  العائالت  من  املئات  تخوض 
م���ري���رة م���ن اج����ل احل����ق ف���ي السكن 
احلافظ للكرامة، ومن اجل احلق في 
التعليم والصحة. وكجواب للدولة على 
املكتب  يسجل  املشروعة  املطالب  هذه 
التعسفي  ال��ط��رد  ح��م��ل��ة  ال��س��ي��اس��ي، 
واالعتقاالت  باملعتصمني،  والتنكيل 
وكادحي  املعطلني  حركة  صفوف  في 

البوادي.
أما على الصعيد الدولي، فإن املكتب 
واملقاومة  الصمود  يسجل  السياسي 
جميع  ض��د  فلسطني  ف��ي  املتصاعدة 
العدوانية،  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات 
الدولي  للمنتظم  اإلجرامي  والسكوت 

املناصر للكيان الصهيوني، وتخندق األنظمة الرجعية وراء 
رقعة  وتوسيع  مبنطقتنا،  الصهيوني  االمبريالي  امل��ش��روع 
الفلسطينية،  القضية  على  اإلج��ه��از  إل��ى  ال��ه��ادف  التطبيع 
املطبعة  األنظمة  ذلك كشكل من حماية هذه  وقبض ثمن 
من غضب شعوبها. من جهة ثانية يسجل املكتب السياسي 
الواليات  بقيادة  الغربية  لالمبريالية  اإلج��رام��ي  التوجه 
العديد من  التوتر واحل��روب في  املتحدة في تأجيج أسباب 
االمبريالية  االقتصاديات  إلنعاش  خدمة  العالم،  مناطق 
وإن��ع��اش سوقها  للسالح  واحل��اج��ة  احل���روب  أج���واء  بخلق 

املربحة.
وم���ن خ���الل ك��ل م��ا س��ب��ق؛ ف���إن امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي للنهج 

الدميقراطي العمالي يعلن عن:
1 - إدانته الستمرار مسلسل إغالق املؤسسات الصناعية، 
وتشريد جيوش من العمال )سيكوميك ولوسيان مبكناس…( 
وكذلك عمال تعاونية كوباك “جودة” املعتصمون واملضربون 
عن الطعام بتارودانت ضد الطرد التعسفي الذي تعرضوا له 

بسبب تأسيس مكتبهم النقابي.
الساللية )جماعة  األراض���ي  لنزع ح��ق ملكية  إدان��ت��ه   -  2
ايتزر ايت حمامة عمالة ميدلت وفي ناحية القنيطرة…( كما 
يعبر عن تضامنه التام مع نضال القبائل ضد الرعي اجلائر 
ووقوفه بجانب حق قبائل الوديان الثالثة في األرض، وإلغاء 
الهكتارات  أالف  على  لالستيالء  الرامية  التحفيظ  عملية 

بغرض تسليمها للمستثمرين األجانب.
3 - دع��وت��ه ج��م��ي��ع ال��ف��الح��ني/ت ال���ك���ادح���ني/ت وعموم 
املناضلني/ت للمشاركة في الوقفتني اللتني دعت لهما النقابة 

الوطنية للفالحني التابعة لالحتاد املغربي للشغل أمام وزارة 
دجنبر2022   8 اخلميس  ي��وم  بالرباط،  والبرملان  الفالحة 
احتجاجا على متلص الوزارة من وعودها وغلق باب احلوار 

حول مطالب الفالحني.
4 - رفضه ملهزلة احلوار االجتماعي املغشوش والذي تسعى 
القوانني  مشاريع  من  سلسلة  لتقدمي  احلكومة  ورائ��ه  من 
وقانون  اإلض����راب  ق��ان��ون  )م��ش��روع  وال��ت��راج��ع��ي��ة  الرجعية 
األس��اس��ي لالستثمار  ال��ق��ان��ون  تنزيل  اج��ل  م��ن  ال��ن��ق��اب��ات( 
والشركات  االحتكاري  الرأسمال  خلدمة  واملفصل  الرجعي 

املتعددة االستيطان.
القطاعية  وال��ن��ق��اب��ات  النقابية  ل��ل��م��رك��زي��ات  دع��وت��ه   -  5
كل  إجهاض  اجل  من  صفوفها  ورص  جهودها  توحيد  إلى 

املخططات الطبقية الرجعية.
-6 إدان��ت��ه الع��ت��ق��االت ال��ت��ي ذه��ب ضحيتها ال��ع��دي��د من 
االحتجاجية.  احلركات  وفي  والعمال،  النقابيني  املناضلني 
سراح  بإطالق  حزبنا  مطلب  السياسي  املكتب  يجدد  كما 
حراك  معتقلو  رأسهم  وعلى  السياسيني  املعتقلني  جميع 

الريف.
7 - مطالبته بالتراجع عن كافة الزيادات في أثمان املواد 
األساسية في معيشة الشعب وتطبيق السلم املتحرك لألجور.
اجلبهة  وتوسيع  الشعبية  النضاالت  توحيد  ض��رورة   -  8
االجتماعية وتوطينها في األحياء الشعبية بهدف تقويتها 
القوى  م��وازي��ن  خلق  اج��ل  م��ن  التعبوية  مبهامها  وال��ق��ي��ام 

للتصدي للتغول املخزني املتزايد.
9 - وقوفه إلى جانب النضال التحرري للشعب الفلسطيني 
م����ن اج�����ل اس���ت���ق���الل ف��ل��س��ط��ني كل 
فلسطني من الصهيونية، وبناء الدولة 

الدميقراطية العلمانية.
ن��ض��االت شعوب  10 - تضامنه م��ع 
كل  ف��ي  وامل��غ��ارب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
الشعب  ث��ورة  وم��ع  وتونس  العراق  من 
السوداني ومع نضاالت الطبقة العاملة 

وكافة الشعوب عبر العالم. .
العالم  عبر  للحروب  مناهضته   11-
ومطالبته بحل حلف الناتو، والنضال 
من أجل السلم والسالم على الصعيد 

العاملي وبني الشعوب.
الرباط في، 03 دجنبر 2022

النهج الدميقراطي العمالي يدعو إلى تقوية النضال الوحدوي 
من أجل التصدي  للهجوم الطبقي والتغول املخزني

وبذلك  "الدميقراطية".  مزاعمه  ويسفه  دكتاتوري  كنظام 
يقدم هذا النضال خدمة جليلة للنضال العام للقضاء على 
ضده.  الشعبي  احلقد  يتراكم  ال��ذي  املخزني  النظام  ه��ذا 
بناء جبهة  ش��روط  توفير  في  يساهم  النضال  هذا  أن  كما 
شعبية واسعة ضده على طريق التحرر من هيمنة  الكتلة 
األسباب،  لهذه  االمبريالية.  وسيدتها  السائدة  الطبقية 
الرفض  أو  تارة  بالتسويف  بشدة،  واجه  بل  النظام،  عارض 
املطلق تارة أخرى، مطلب الكشف عن احلقيقة في ملفات 
الباب  يفتح  أن  شأنه  من  ذلك  ألن  واملختطفني،  الشهداء 
اإلنسانية  ضد  اجلرائم  هذه  عن  املسئولني  محاكمة  أم��ام 
خالل  م��ن  املخزني  النظام  محاكمة  احلقيقة،  ف��ي  وه��ي، 

محاكمة املافيا املخزنية. 

في  خاصتني  وملحاحية  راهنية  النضال  هذا  ويكتسب 
الفترة احلالية من الصراع الطبقي في بالدنا حيث تتحول 
"الدميقراطية" املخزنية، بسرعة، من دكتاتورية ناعمة إلى 
البشع  الدكتاتوري  وجهها  عن  تكشف  وق��د  بوليسي  تغول 
وعجز  الطبقي  الصراع  وتيرة  اشتداد  مع  سابقا  وقع  كما 
الذي  ال��ش��يء  الشعبية.  املطالب  أبسط  تلبية  ع��ن  النظام 
رافقها من  وما  الرصاص  أن ما يسمى سنوات  يؤشر على 
قد يضن  كما  ليست،  وثقافية  واقتصادية  جرائم سياسية 
تأخد  لم  إذا  أمامنا، خاصة  وراءن��ا، بل هي، رمبا،  البعض، 
وبالتوافقات  احللول  بأنصاف  وقبلت  العبرة  احلية  القوى 

العرجاء وإذا لم تتوحد حول برنامج للتخلص من املخزن 
وتتجاوز االشتراطات واإلقصاء والتناقضات الثانوية. لذلك 
فإن النضال من أجل احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة في 
ملفات الشهداء واملختطفني يدق ناقوس اخلطر ويذكرنا 
أن امل��راه��ن��ة ع��ل��ى إص���الح امل��خ��زن م��راه��ن��ة خ��اس��رة ونشر 
تطور  أمام  عرقلة  بالتالي  يشكل  وأنه  واالنتظارية  لألوهام 
الضمانة  ميثالن  الذين  الشعبيني  والنضال  الوعي  وجت��ذر 

الصلبة للتغيير احلقيقي. 

تتمة كلمة العدد
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
النهج الدميقراطي العمالي  بجهة اجلنوب

 يدين قمع  عمال "كوباك"  املعتصمني واملضربني عن الطعام
ما  العمالي بجهة اجلنوب  الدميقراطي  النهج  تابع حزب 
يتعرض له العمال النقابيون املعتصمون أمام مقر التعاونية  
الفالحية كوباك COPAG بجماعة أيت إعزة اقليم تارودانت 
منذ 03 نونبر 2022 من تشريد وجتويع وتهديد في سالمتهم 
الطعام  عن  إض��راب  في  دخلوا  والذين   ، والبدنية  الصحية 
ابتداء من يوم الثالثاء 29 نونبر 2022، بعد أن سدت أمامهم 

كل أبواب احلوار، وفي غياب ألي أفق حلل مشاكلهم التي 
ازدادت، وتفاقمت بعد تأسيسهم ملكتبهم  النقابي التابع 
أن  ينتظرون  كانوا  ال��ذي  الوقت  )UMT(.ففي  ملركزية 
تشكل فيه هذه اخلطوة النضالية إشارة جلميع اجلهات 
املسؤولة عن ملفهم االجتماعي، من أجل التدخل إليجاد 
حل عادل ومنصف لوضعيتهم، يتفاجؤون بتدخل قوات 
القمع املخزنية بشكل عنيف مساء يوم االربعاء 30 نونبر 
وأرغمتهم  نقابية   واع��الم  ص��ادرت الفتات  2022 حيث 
على عدم املبيت في املعتصم مما نتج عنه سقوط العامل  
)ش - ي( مغمى عليه والذي مت نقله بسيارة االسعاف 

بتارودانت  ال��س��وس��ي"  االق��ل��ي��م��ي"امل��خ��ت��ار  املستشفى  ال���ى 
العاملة  للطبقة  جلي  بشكل  يتضح  ،وبذلك  العالج  لتلقي 
وحماية  االستغاللية   للباطرونا  املخزنية  السلطات  انحياز 

مصاحلها، ولو على حساب أرواح و قوت العمال والعامالت .
وأمام  هذا الوضع اخلطير والهجوم  املخزني على هؤالء 
العمال النقابيني العزل، فإن حزب النهج الدميقراطي العمالي 

بجهة اجلنوب يعلن ما يلي:
القمعية  ال��س��ل��ط��ات  وت��دخ��ل  ه��ج��وم  ويستنكر  ي��دي��ن   .1
عن  املضربني  العمال  ه��ؤالء  ح��ق  ف��ي  ب��ت��ارودان��ت  املخزنية 
الطعام، بهدف تكسير معركتهم النضالية  خدمة للباطرونا 
مسؤولية  ويحملها  النقابية  للحريات  وضربا  االستغاللية 

تبعات هذا التدخل.
نضاالتهم  وي��دع��م  ال��ع��م��ال  ه���ؤالء  م��ع  يتضامن   .2

املشروعة من أجل حقوقهم .
3. يدين تعنت واصرار إدارة تعاونية كوباك على عدم 
االستجابة ملطالب العمال  واستمرارها في محاربة العمل 
النقابي، ويعتبر أن أرواح العمال والعامالت املضربني فوق 

كل االعتبارات  وال تقدر بثمن .
4. يدعو جميع الهيئات السياسية والنقابية واحلقوقية 
و اجلمعوية املناضلة باجلهة للتحرك والتنسيق لتقدمي 

أشكال الدعم واملؤازرة لهؤالء العمال.

جهة سوس

القنيطرة

أص��در  فصيل طالبي في إط��ار )إ و ط م ( بالغا دع��ى فيه 
يرفعها  التي  النضالية  "املعركة  اعتبره  ما  إط��ار  في  لالضراب 
االحتاد الوطني لطلبة املغرب باملوقع منذ بداية املوسم اجلامعي 

من أجل حتصني املكتسبات التاريخية للجماهير الطالبية". 
ومما جاء في البالغ الذي توصلت اجلريدة بنسخة:

 وفي سياق اإلضراب الشامل والناجح الذي جسدته اجلماهير 
الطالبية ملدة أسبوع من داخل اجلامعة )من 28 نونبر الى 03 
دجنبر( من أجل حقها في السكن والنقل والتغذية واملنحة، فقد 
العادلة  املطالب  ه��ذه  أرضية  على  ومسؤول  ج��اد  ح��وار  فتح  مت 
واملشروعة مع رئاسة اجلامعة يوم السبت )03 دجنبر( من أجل 
هذه  حلحلة  على  والعمل  املسؤولة  اجلهات  باقي  مع  التنسيق 
ملف  رأسها  وعلى  الطالبية  للجماهير  اآلنية  املطلبية  امللفات 

السكن والنقل واملنحة".
إل��ى: االس��ت��م��رار في  الطالبية   ال��ب��الغ  اجلماهير  كما دع��ى 
جتسيد خطوة اإلضراب الشامل عن الدراسة من داخل اجلامعة 
والنقل  السكن  ف��ي:  أج��ل حقنا  م��ن  دجنبر(   10 ال��ى   05 )م��ن 

والتغذية واملنحة.
وأكد الفصيل في بالغه  على:

- تشبتنا بحقنا العادل واملشروع في اإلضراب عن الدراسة من 
واحملاضرات  احلصص  كافة  تعويض  وبضرورة  اجلامعة  داخل 

الدراسية.
اب��ن طفيل  جامعة  داخ��ل  م��ن  األس��ات��ذة  لكافة  مناشدتنا   -
والنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع القنيطرة إلى دعم املعركة 
العادلة  وامل��ط��ال��ب  امل��غ��رب  لطلبة  ال��وط��ن��ي  ل��الحت��اد  النضالية 

واملشروعة للجماهير الطالبية.
اجلهات  كافة  ومطالبتنا  النضالية  معركتنا  في  استمرارنا   -
املعنية )املكتب الوطني لألعمال اجلامعية واالجتماعية والوزارة 
واملجلس  )فوغال(  احلضري  بالنقل  املكلفة  والشركة  الوصية 
املطالب  م��ع  وامل��س��ؤول  اجل��اد  بالتعاطي   )... باملدينة  البلدي 

العادلة واملشروعة للجماهير الطالبية.
- تضامننا ودعمنا لكافة نضاالت اجلماهير الطالبية بكافة 

املواقع اجلامعية من أجل حتصني مكتسباتها التاريخية.

إضراب عن الدراسة بجامعة  القنيطرة

مسكني  وبني  امبارك  أوالد  الصفيحي  باحلي  أسرة   800
مهددة بالطرد إلى الشارع

الزمن  القنيطرة  مبدينة  الرامي  ببئر  احمللية  السلطات  تسابق 
أس��ر مركبة -  أس��رة  )منها   800 أس��رة وط��رد حوالي   400 لترحيل 
أي أحد أبائها أو بناتها متزوجني يعيشون معها( إلى الشارع مببرر  
املذكور  الصفيحي  احل��ي  لسكان  سكنية  بقع  بتقدمي  االل��ت��زام  أن 
ينحصر في الساكنة  التي مت إحصاؤها سنة 2010 أي منذ 12 سنة  
، مستعينة باإلدارة والقضاء  والضغط لإلسراع بالعملية في أسرع 
وقت ، بينما يقاوم سكان احلي الصفيحي دوار أوالد امبارك وبني 
مسكني   هذا املخطط ،   وألنهم لم يقتنعوا بهذا االختيار الذي 
عبر  الدولة   وع��دت  كما  الئق  في سكن  إجهاضا حللمهم  اعتبروه 
برنامج مدن بدون صفيح ؛ فقد رفضوه الجئني إلى االحتجاج لعل 
السلطات املسؤولة تنصت لهم وحتقق مطلبهم اجلماعي في توفير 

بقع تضمن سكنا الئقا ألسرهم وعائالتهم.
بدأ فزع سكان دواري أوالد مبارك وبني مسكني منذ شهر تقريبا  
2010 أصحابها  التي لم يشملها إحصاء  عندما علموا أن املساكن 
زارتهم جلنة من  بقع سكنية،  حيث  باإلستفادة من  غير معنيني 
ترقيم   السلطة ووضعت عالمات  بأعوان  الرامي مرفوقة  بئر  قيادة 
املواطنني  ه���ؤالء  وك���أن  ؛  ب��احل��ي  مسكن   800 على  محصي   غير 
م��ه��اج��رون ق��دم��وا م��ن أرض أخ���رى الم��ح��ل لهم م��ن اإلع���راب في 
مشروع »مدن بدون صفيح« حسب ما أقدمت عليه السلطة احمللية .
إقليم  أق��دم عامل  ذل��ك مت حتريك احملكمة حيث  وب��امل��وازاة مع 
مؤسسة  وأقدمت  على   الوصاية  مجلس  رئيس  بصفته  القنيطرة 
القاطنني  بإفراغ  للمطالبة  استعجالية  دع��اوي  رفع  على  العمران 
أن  للمشكلة  وأريد   ، الغير  عقار  على  مترامني  باعتبارهم  باألرض 
إلى  النظر  ب��دل     ، إلى مجرد مشكلة ترامي على األرض  تتحول  
يسكنون  يتعلق مبواطنني  األم��ر  أن  وهي  واملشكلة  املوضوع   أصل 
ويتوفرون  سنوات  منذ  ؛  التنام  التي  احمللية  السلطات  أع��ني  أم��ام 
إداري��ة للسكن )بطاقة وطنية، بطاقة انتخاب،  على  وسائل إثبات 
حالة مدنية، شواهد سكنى...(. وبهءه املقاربة تناسى عامل اإلقليم 
برنامج»مدن بدون  مسؤوليته كمشرف ومتتبع إلجناز  مقتضيات 
صفيح« ، وتناست مؤسسة العمران مسؤوليتها كمؤسسة اجتماعية 
إستفادت وتستفيد من دعم الدولة ومن امتيازات تفضيلية مقابل 

املساهمة  إجناح البرنامج املذكور .
املساكن  أصحاب  احمللية  السلطات  استدعت  الوقت  نفس  وف��ي 
التي أحصيت سنة 2010 ضمن برنامج االستفادة من بقع سكنية ، 
وطلبت منهم  هدم مساكنهم والرحيل لتمكينهم من البقع األرضية 
التي حددت لهم  ، لكن أغلبهم رفضوا الهدم والرحيل متشبتني بحق 
حصول كل أسرة "نووية" على بقعة سكنية ،  موضحني للسلطة أنه 
بعد 2010  كثير من أبنائهم وبناتهم تزوجوا ويقيمون معهم ، ومن 
من حقهم  أيضا احلصول على بقع سكنية توفر لهم سكنا الئقا  

اعتمد  التي  ب��دون صفيح  م��دن  برنامج  املقبول خ��رق  وليس من   ،
إستفادت  التي  الصفيحي  وليس ساكنة األحياء  بكامله  املغرب  في 
سابقا بالقنيطرة فقط ، وذلك على أساس   الوحدة األسرية وليس 
الوحدة السكنية ، وبالتالي يرفضون إقصاء  هاته األسر من احلق 

في السكن.. 
ووجد السكان -مسنودين بفرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
وحيدا  طريقا  االحتجاج  في   - املدني  املجتمع  مكونات  وبعض   ،
ومطالبني  مساكنهم،  ف��ي  ب��اإلق��ام��ة  متشبتني  ص��وت��ه��م   إلس��م��اع 
السلطات املسؤولة بتمكني جميع القاطنني دون استثناء ووالمتييز 
، على أساس أن السكن الالئق حقا من حقوقهم  . وبعد حوالي 10 
الرامي  ببئر  القيادة  مقر  أمام  السكان  نظمتها  احتجاجية  وقفات 
وأمام مقر العمالة وأمام املجلس البلدي اجتمعت السلطة في  قائدة 
السكن احمللية  املاضي مع جلنة  القيادة األسبوع  الرامي مبقر  بئر 
القائدة  وع��د من  اللهم  ق��رار   إل��ى  ول��م يفض االجتماع   ، للدوارين 

باستمرار احلوار إليجاد حل املشكلة .
يذكر حسب مصادر موثوقة أنه بعد انطالق سيرورة احتجاجات 
 3 الساكنة بقدوم  ،  فوجئ  وبني مسكني  امبارك  أوالد  دوار  ساكنة 
مفوضني  قضائيني إلى احلي  أخدوا يحررون مقابل مادي  طلبات 
االستفادة للذين لم يتم إحصاؤهم سنة 2010  توجه إلى القيادة ، 
لكنهم غادروا احلي أمام تساؤالت وأسئلة بعض ساكنة الدوار الذين 
استغربوا كيف ملفوض قضائي حترير طلب للقيادة  بدل احملكمة .

إلى ذلك جلأت القيادة بوسائلها اخلاصة إلى إقناع بعض األسر 
املركبة من الساكنة بقبول الهدم والرحيل ، واملثير أن الذين  خضعوا 
راضني  أنهم  يفيد  للقيادة  كتابية   ت��ن��ازالت  قدموا  العملية  لهذه 
معه(  القاطن  امل��ت��زوج  وابنه  -مثال-  )أب  اجلماعية  باإلستفادة  
ببقعة مسكن واحد ؛بدل بقعة لكل أسرة ، ويتم أخد تصريح منهم 
بينما   ، والرحيل  بالعظم  وقبولهن  رضاهم  يفيد  مسجل   مصور 
لم  التي  الهدم  األم��ر هو متكينهم من شهادة  في  القانوني  األص��ل 
ولم ال تسلمها السلطة ألي واحد منهم ..تبقى األسئلة األساسية  
-حسب تصريح توفيق مرواني عضو جلنة السكن احمللية للدوارين- 

هي :
بنفس  )السكن  السكن  إع��ادة هيكلة  املوضوع من  مل��اذا  حت��ول   -
مكان مساكنهم( حسب إحصاء 2004 إلى ترحيلهم إلى مكان مغاير 
، ثم ملاذا مخطط التراجع عن بقعة سكنية لكل أسرة إلى بقعة لكل 

مسكن؟ 
مضيفا أن الساكنة يتواصل احتجاجها ونضالها من أجل إيجاد 
حل مللفهم يضمن حق سكن الئق لكل وحدة أسرية  باعتباره حقا 
من احلقوق على قاعدة التزام السلطات  مبقتضيات برنامج بدون 

صفيح،>

محمد لعنيبي
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قراءة في كتاب " املرأة اجلديدة" أللكسندرا  كولونتاي
كتاب " املرأة اجلديدة " لكاتبته ألكسندرا كولونتاي ، ألفته 

عام 1918، هو من نشر دار الطليعة-بيروت.
العاملة وحترر  و يدور حول األخالق اجلديدة والطبقة 
أن  واملرأة اجلديدة حيث اعتبرت كولونتاي  املرأة اجلنسي 
نضال املرأة العاملة يجب أن يكون كعاملة وكامرأة في آن 

واحد على جبهتني ألنها تتعرض لالضطهاد مزدج.
يحتوي الكتاب على ثالث فصول " املرأة اجلديدة – احلب 
والصراع  ب��ني اجلنسني  ال��ع��الق��ات   – اجل��دي��دة  واألخ���الق 

الطبقي"

الفصل األول : املرأة اجلديدة.
أسئلة  ع��دة  بطرح  الفصل  بهذا  كولونتاي  تنطلق 
حول هوية املرأة اجلديدة وحقيقة وجودها من عدمه  
لتعتبر أنها موجودة باحلياة اليومية والواقعية في ظل 
العصر احلالي ، هي املرأة التي دخلت بجميع مجاالت 
مستقلة  وأصبحت  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة 
أنها جتاوزت  وحققت جناحا بشتى املجاالت معتبرة 
مفهوم املرأة القدمي الذي تدور حياته وأحالمها حول  

رجل ) زواج – خيانة – عدم زواج....(.
هاته  جت���اوزت  اجل��دي��دة  امل���رأة  أن  كولونتاي  تعتبر 
املفاهيم وأضحت منوذج سيكولوجي جديد له حاجات 

وانفعاالت جديدة حيث وصفتها بالعبارة التالية :
اللواتي  واجلريئات  اللطيفات  الفتيات  تلك  "لسن 
كانت قصتهن تقف عند حد الزواج السعيد ولسن هن 
الزانيات  الزوجات  وال  اخليانة  املعانيات من  الزوجات 
ولسن هن العوانس الباكيات على حب شبابهن الضائع 
حياتهن  ش���روط  ضحايا  احل���ب،  كاهنات  ه��ن  ول��س��ن 
 ، جديد  من��وذج  إن��ه   ، الفاسقة  طبيعتهن  أو  البائسة 
منوذج خامس للبطالت مجهول من ذي قبل ومنوذج 
بطالت له متطلبات خاصة أمام احلياة، منوذج يؤكد 
للمرأة  عبوديته  على  يحتج   ، شخصيته  على  يؤكد 
واملجتمع، منوذج  واألس��رة  الدولة  في  األوج��ه  املتعدد 

يناضل من أجل حقوقه وميثل اجلنس نساء عازبات ذلك 
هو اإلسم الذي بات في معظم األحيان على هذا النموذج."
بهذا الوصف تصف كولونتاي املرأة اجلديدة لتقطع مع 
واملتممة  للرجل  تابعة  امل��رأة  كانت  حيث  القدمي  النموذج 
اخلاص  الداخلي  بعاملها  تتمتع  اليوم  امل��رأة  لتعتبر  للزوج 
ولها اهتمامات تصب نحو االنسانية عامة واملرأة املستقلة 

داخليا وخارجيا.
ثم تبدأ كولونتاي  باستعراض مناذج لعدة مناذج نسائية 
املرأة  من��وذج  عديدة ميثلن  رواي��ات  من  بطالت  اعتبرتهن 
خفيا  نضاال  تخضن  اللواتي  العامالت  النساء   " اجلديدة 
املجدة  الطموحة  امل��رأة  أنها  احلياة،  أج��ل  من  ومتواصال 
والتي متضي بخطى ثابتة وقوية نحو حتقيق استقالليتها 
وحتقيق أحالمها وذاتها واملكافحة ضد ثالوث " الدولة _ 

األسرة – املجتمع".
اجلديدة  واملشاعر  املميزة  املالمح  لرسم  بالنهاية  لتصل 
 " ع��داد  ف��ي  امل���رأة  تضع  التي  السيكولوجية  واخل��ص��ائ��ص 

النساء العازبات" وهي كالتالي :
العمل  مليدان  امل��رأة  أن دخول  وتعني  العاطفة  - رجحان 
واالستقالل االقتصادي وفي معمان الصراع باحلياة تطلب 
تقوم  وأن  بها  والتحكم  عواطفها  قهر  كيفية  التعلم  منها 
بعملية تثقيف وتهذيب الذات أكثر مما يفعل الرجل نظرا 
الذي يفرض عليها  الذكوري  للنظام االجتماعي  لطبيعة  
عدة حواجز، لتخلص أن كل امرأة لها صفة أو مهنة خارج 
البيت بفرض عليها انضباطية وقوة إرادة قادرتني على قهر 

مشاعرها.
فهن   : حبهن  مبلكية  يطالنب  ال  اجل��دي��دات  النساء   -
كيف  ويتعلمن  اخل��اص��ة  م��ش��اع��ره��ن  الح��ت��رام  يطمحن 
مثال  وتستحضر   ، أيضا  لالخرين  احلرية  بهذه  يعترفن 
لتوضح  م��اي��زي��ل-ه��س"  غريت   " لكاتبتها  ال��ص��وت  ب��رواي��ة 
موقف البطلة أنها لم تكن احلقد والكراهية واجتاه الزوجة 

األولى مبوضوع اخليانة واإلهانة للزوجة واإلهانة باتخاذ 
املرأة الثانية كعشيقة، حيث شعرت البطلة بالتضامن اجتاه 
باعتبارهما ضحيتي رجل  امل��رأة األخ��رى  واجت��اه نفسها 
خائن ومهني لكرامة املرأة  ليتم تكريس الشعور بالتضامن 

اجلماعي والروح الرفاقية اجتاه املرأة املهانة.
الرجل  تقبل  ازدواجية  مسألة  أيضا  هنا  كذالك  تعني  و 
الذي  الرجل  الرجل بشكل عادي عكس  العاطفي  للماضي 
ال يتقبل امرأة لها ماضي عاطفي ليكرس النموذج الذكوري 

ويكرس عدم املساواة بني اجلنسني في مسألة اجلنس.

- املتطلبات األعظم :  التي تفرضها املرأة املعاصرة على 
وذاتها  شخصيتها  باحترام  وتطالب  ترغب  فهي  ال��رج��ل 
بكامل  وتسعى  االستبداد   تقبل  تتحمل  تعد  ول��م  وأناها 
قوتها لتحافظ على حرية الذات ليتعاظم إحساسها بأنها 
كائن بشري بغض النظر عن جنسها وبالتالي يصعب عليها 
جسد  مجرد  ليست  وأنها  لها  رج��ل  إهانة  قبول  أو  حتمل 
كائن  إنها  بل  اجلنسية  متطلبات  لتفريغ  جنسي  ووع��اء 

بشري له شخصيته واستقالليته ومتطلباته اخلاصة.
- االستقالل الشخصي : إن املرأة القدمية كانت عاجزة 
عن مواجهة احلياة حينما يرحل الرجل أو ميوت ، عكس 
املرأة اجلديدة اليوم ) بعد دخولها مليدان العمل واالستقالل 
االقتصادي( ، فهي ال تخشى االستقالل وتزداد وتقديرا له 
كلما جتاوزت اهتماماتها أكثر حدود العائلة والبيت واحلب 

وترفض التبعية املادية للرجل.
الوحيد  امل���رأة  م��ح��ور ح��ي��اة  ل��م يعد   : ب��احل��ب  الشعور   -
في  امل��رأة  تعاظم مشاركة  ، فمع  وكل مبتغاها من احلياة 
حركة احلياة االجتماعية وتعاظم دورها الفعال في احلياة 
االقتصادية، إذ أنه لم يعد مضمون حياتها األول واألخير، 
مينحه  التي  املرتبة  مثل  متاما  ثانية  مرتبة  يحتل  فهو 
اياه الرجل، رغم أنه في بعض األحيان تأتي فترات يطغى 
على  فيحصل  وإرادتها  وقلبها  وعقلها  روحها  على  احلب 
كل اهتماماتها األخرى حتى تفقد رونقها وترجعها للوراء 
خصوصا إن كان احلب مليء باملاسي واالالم املبرجة ولكنها 
سرعان ما تستعيد قوتها وثباتها وتستعيد السيطرة على 

حياتها من جديد.
- املوقف اجلديد من العمل : إن أعظم ألم بالنسبة للمرأة 
القدمية هو فقدان الرجل الذي حتبه أو خيانته لها ، أما 
املرأة اجلديدة فأعظم ألم هو فقدانها ذاتها وتخليها عن 
أن��اه��ا اخل��اص��ة م��ن أج��ل رج��ل، امل���رأة اجل��دي��دة تثور على 
القيود اخلارجية وتثور أيضا على األسر الغرامي وترفض 
املشوهة  العقليات  التي يفرضها احلب في عصر  األغ��الل 

ألن املرأة اجلديدة لم تعد محصورة باحلب، تولدت لديها 
كيانا  منها  لتجعل  واالهتمامات  احلاجات  من  مجموعة 
متفردا، وبالتالي تغير تقومي لشخصيتها األخالقية عكس 
املاضي حيث كانت ال تقاس قيمتها مبيزاتها اإلنسانية أو 
بذكائها بل بفضائلها النسوية التي فرضتها أخالق امللكية 
الفضيلة  البرجوازية عليها من قبيل " البراءة اجلنسية – 
اجلنسية" أما اليوم فالنساء اجلديدات " العازبات" غالبا ما 

ينتهكن احملضورات قانون الفضيلة اجلنسية الساري.
الطبائع  امل��رأة  ل��دى  التدريجي  التراكم  ف��إن   ، بالتالي  و 
واملشاعر األخالقية واإلنسانية يجعلنا نعتبرها كائن 
النظرة  عكس  األنثى"   " جنس  كممثلة  وليس  متفرد 
الوريث  تأمني  ف��ي  دوره���ا  حتصر  كانت  التي  القدمية 

الشرعي للزوج.
في  أس��اس��ا  تتلخص  اجل���دي���دة  امل����رأة  م��الم��ح  إذن 
واالستقالل  للحرية  وتقدير  االنفعالية  بدل  انضباط 
ورفض للخضوع وااالشخصية وتوكيد للذات والتأكيد 
بكافة  ومتتع  تريد  التي  احلياة  اختيار  في  حق  على 
وإحالة  املنافق  الطهارة  قناع  الطبيعية عوض  احلقوق 

قصص احلب إلى مكان ثانوي في احلياة.
األول  الفصل  م��ن  األخ��ي��ر  للجزء  كولونتاي  تصل   
باإلجابة عن كيفية ظهور املرأة اجلديدة حيث تعتبر 
النظام  ونتيجة  اب��ن��ة  ه��ي  ال��ع��ازب��ة  امل���رأة اجل��دي��دة  أن 
النساء  أخ��رج��ت  حينما  ال��رأس��م��ال��ي،  االق��ق��ت��ص��ادي 
جانبها  لتتغير  الرأسمالي،  االنتاج  في  املأجور  للعمل 
والتزايد  االقتصادية  الشروط  تغير  مع  السيكولوجي 

الكمي لقوى العمل النسائية املأجورة.
إن عالقة االنتاج الرأسمالي التي ربطت قدميا املرأة 
األغالل  الحقا  عنها  انتزعت   ، املعيل  والرجل  بالبيت 
خارج  املأجور  العمل  درب  نحو  بها  ودفعت  احلديدية 
أي  ج��دي��دة"  وعبودية  أغ��الل   " عليها  لتفرض  البيت 
املرأة  لتتطور  للرأسمال،  االقتصادية  التبعية  عبودية 
حتت قسوة الراقع لتكسر كل القيم التي تعلمتها سابقا 
) احلقائق األخالقية السلبية _ اخلنوع _ اخلضوع 
أخ���رى فرضتها قوة  وأض��ح��ت متلك مم��ي��زات  وال���وداع���ة( 
احلزم   – التقرير   – النشاط   – الصالبة   " اجلديد  واقعها 

والتي كانت قدميا حكرا على الرجل.
يساهم  املعاصر،  الرأسمالي  الواقع  أن  كولونتاي  وتعتبر 
الرجل حيث  القريب من  الفكري  للمرأة  في تكوين منوذج 
احلياة  في  امل��رأة  ملشاركة  وطبيعية  حتمية  نتيجة  تعتبره 
في  البعض  له  يروج  ما  ، عكس  واالجتماعية  االقتصادية 
كون املرأة اجلديدة هي نتيجة جلهود البطولية لشخصيات 

قوية وعت نفسها.
تعتبر كولونتاي أيضا أن املرأة العاملة اخلاضعة ألغالل 
وتطور  تبلور  جهة  من  الرأسمالية،  االقتصادية  التبعية 
الشخصية  بقدراتها  وإميانها  املستقلة  لفرديتها  وعيها 
اجلديدة  والفكرية  األخالقية  املميزات  اكتسبت  وبذالك 

بصفتها ممثلة لطبقتها " الطبقة العاملة".
العاملة  امل����رأة  وع���ي  م��ع  ب��ال��ت��وازي  أن���ه  أي��ض��ا  تعتبر  إذ 
لشخصيتها وحلقوقها والشعور بالتضامن اجلماعي وروح 
املرأة  ل��دى  ال��ق��وة  بنفس  ينمو  ال  الشعور  ه��ذا   ، الرفاقية 

اجلديدة املنتمية للطبقات االجتماعية البرجوازية.
النساء   " اجل��دي��دة  امل����رأة  لتقسيم   ، ك��ول��ون��ت��اي  لتصل 
الطبقة   " أساسيتني  اجتماعيتني  طبقتني  إلى  العازبات" 

العاملة والطبقة البرجوازية".
بني  يجمع  امل��اض��ي  ن��س��اء  ع��ن  النوعي  التمايز  ك��ان  إذا 
باالستقالل  إح��س��اس  لديهن  وينمي  اجل��دي��دات  النساء 
فإن  ال��ف��ك��ري،  ع��امل��ه��ن  اف���اق  وي��رس��خ  وي��ع��زز شخصيتهن 
االنتماء الطبقي يشكل عامل تفرقة بني النساء اجلديدات 
والتعارض الطبقي يبرز بوضوح كبير لدى النساء الشغيالت، 
االجتماعية  التناقضات  ق��وة  بأنفسهن  ج��رب��ن  ال��ل��وات��ي 
وساهمن في الصراع الطبقي ، فقد اكتسنب االيديولوجية 

الطبقية الواضحة.
املرأة  بني  الوحيد  املشترك  القاسم  أن  خلالصة  لتصل 

عزيزة الرامي
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املنتمية  واألخ���رى  البرجوازية  لطبقة  املنتمية  اجل��دي��دة 
والنضال  التمرد"   " مرحلة  اجتيازهن  هو  العاملة  للطبقة 
وتعتبر  شخصيتهن  واستقاللية  ال��ذات  حتقيق  أج��ل  من 
البرجوازية  ل��ل��ط��ب��ق��ة  امل��ن��ت��م��ي��ات  ال��ن��س��اء  أن  ك��ول��ون��ت��اي 
املرأة  لنموذج  املعادية  طبقتهن  بإيديولوجية  يصطدمن 
من  ح��دة  أكثر  أخالقية  أزم���ات  لعدة  وتخضعن  اجل��دي��دة 

النساء البروليتاريا.
ال��ع��م��ال��ي، ال حتصل ص��راع��ات ح���ادة بني  ال��وس��ط  ففي 
وتوضح  الطبقية  وإيديولوجية  اجلديدة  املرأة  سيكولوجيا 
ثائرة  لشخصية  حتتاج  العاملة  الطبقة  أن  هنا  كولونتاي 
يتمتع  وفعال  وإلى عضو مدرك  العبودية  أنواع  على شتى 

بحقوق شاملة والطبقية.

الفصل الثاني : احلب واألخالق اجلديدة
الذي  الوقت   1910 فترة  عن  بالتحدث  كولونتاي  تنطلق 
وجهت فيه روسيا اهتمامها إلى القضايا اجلنسية، ظهرت 
في أملانيا دراسة سيكولوجية " لغريت مايزيل-هس" عنوانها 
" األزمة اجلنسية" لتستعرض أنها القيم األخالقية توجه 

حياة اإلنسان اجلنسية نحو هدفني :
ودعم  البشرية  للنمر  وصحيحة  سليمة  ذري��ة  تأمني   -

االصطفاء اجلنسي خدمة ملصلحة العرق.
- املساهمة في تنقية السيكولوجية اإلنسانية في إغنائها 
مبشاعر التضامن والصداقة واجلماعية واحلال أن األخالق 

احلالية تخدم مصالح امللكية وال حتقق أي من الهدفني.
إذ أن القانون املعقد لألخالق اجلنسية املعاصرة، بزواجه 
يكون  ما  ن��ادرا  وال��ذي  الكنيسة(  زواج   ( للفسخ  قابل  غير 
ويقود  االنتشار  الواسعة  الدعارة  ومبؤسسة  احلب  أساسه 

البشرية نحو االنحالل الدائم.
و تستعرض النتائج املباشرة لألخالق السائدة والتي تؤدي 
إلى تقبيح اجلنس البشري وترذيله إلى االنحالل اجلسدي 
القسري  والكبت اجلنسي  املتأخرة  الزيجات  واخللقي مثل 
وغياب  ال��دع��ارة  إل��ى  واللجوء  االجن��اب  مراحل  أفضل  في 
'ن��ش��وة األوج���د' وح��رم��ان ال��ع��الق��ات ال��زوي��ج��ة م��ن املشاعر 

الصادقة والنشوة.
وتستعرض كولونتاي أم مايزيل-هي تسعى للتوفيق بني 
العرقية" من قبيل  "الصحة  األخ��الق اجلنسية وبني مهام 
هالة  ونزع  الدعارة  والكفاح ضد  والطفولة  األمومة  حماية 
املطلق غير قابل لالنتهاك عن األخالق اجلنسية والتوفيق 
بينها وبني احلاجات احليوية العملية ومتطلبات الطليعة 
البشرية أحد املهام التي يجب على جميع  االشتراكيني أن 

يولوها اهتمامهم املدرك والواعي.
تسعى كولونتاي من خالل استعراضها لدراسة " مايزيل- 
اجلنسية  املشكلة  م��ن  االخ���ر  اجل��ان��ب  حتليل  إل��ى  ه��س" 
وت���ط���رح س����ؤال ' ه���ل ت����ؤدي األش���ك���ال احل��ال��ي��ة لألخالق 
مصدر  ه��ي  وه��ل  األق���ل؟  على  الثانية  مهمتها  اجلنسية  
إغنائها السيكولوجيا اإلنسانية مبشاعر التضامن والتازر؟' 
للتحليل  تخضع  مايزيل-هس  أن  كولونتاي  لتستعرض 
الزواج   " اجلنسني  بني  العالقة  الثالثة  لألشكال  املنهجي 
الشرعي – العالقة احلرة – الدعارة' لتخلص لنتيجة سلبية 

وحتمية هي أنه 
إلى  الثالثة  األشكال  الرأسمالي تفضي هذه  النظام  "في 
تدنيس النفس البشرية وتشويهها وتقضي على كل أمل في 
سعادة دائمة ومتينة، في وحدة روحية عميقة بني الكائنات 

اإلنسانية إذن ليس هناك مخرج لألزمة اجلنسية."
اإلنسانية  سيكولوجيا  في  التحول  أن  كولونتاي  لتعتبر 
باجتاه إغناء " طاقة احلب الكامنة" والعالقة بني اجلنسني 
املتميزة مبزيد من احلب والقربى احلقيقة تفرض حتوال 
أساسيا في العالقات االجتماعية االقتصادية أي االنتقال 

لالشتراكية.
أن  تعتبر  م��اي��زي��ل-ه��س  أن  على  ك��ول��ون��ت��اي  تتحدث  و 
العيوب األساسية في الزواج الشرعي بوجه خاص" تتجلى 

في مسألتني : 
- عدم قابلية الفسخ" زواج الكنيسة"

- مبدأ امللكية املطلق للزوجني أحدهما لالخر.رأسمال

الزواج   ( الفسخ"  قابلية  ع��دم  فكرة  أن  كايزيل  وتعتبر 
الكنيسي( سخفا لكون الزوجني ال ميكنهما معرفة بعضهما 

البعض ومدى تناغمهما إال باحلياة اليومية الزوجية.
ألحد  املطلق  التملك  وح��ق��وق  امللكية  قكرة  تعتبر  ث��م 
الزوجني لالخر هو عامل يسمم الزواج الشرعي وهو يؤدي 
لتواجد الزوجني املستمر املزعج لإلثنني إذ أنه ليس هناك 
وقت خاص وال إرادة خاصة وليس هناك مكان خاص وهو 

نتيجة التبعية االقتصادية.
تأثير  لهما  العاملني  ه��ذي��ن  أن  م��اي��زي��ل-ه��س  وتعتبر 
مضر على النفس البشرية ثم تستعرض الشكل الثاني من 
وقبحا يحط  أشد هوال  يعتبر  وال��ذي  الدعارة"   " العالقات 

فعل احلب إلى امتهان واالنحراف واملقابل املادي.
فهو  كبير،  االنسانية  السيكولوجية  على  الدعارة  فتأثير 

يقضي على الروح باجلفاف ويطفئ احلب من القلوب.
و يشوه األراء السليمة لدى الرجال ) اللذين يلجؤون لهذا 
النوع من املمارسات( ويفقر الروح ويسممها وينتزع القدرة 
ي��ح��ول احلب  وي��ش��وه مفاهيمنا ح��ول احل��ب  على احل��ب 

لشيء مخجل وساقط.
املرأة  يقرب  أن  على  يعتاد  الدعارة،  على  املعتاد  فالرجل 
األفق، وعاجز  إال بحاجات محدودة وبسيكولوجية ضيقة 
عن فهم روح املرأة وسماع مشاعرها ويسمم مباهج احلب 
االنسجام  العالقة اجلنسية عن  الباحثات في  النساء  لدى 

النهائي للحب كلي القدرة.
في  واالنسجام  احل��ب  عن  تبحث  السليمة  امل��رأة  أن  أي 
حني الرجل الذي كونته الدعارة )جتاربه اجلنسية مبجال 
اجلسدية  احل��ي��وان��ي��ة  رغبته  ع��ن  فقط  يبحث  ال���دع���ارة( 
النفسي.  واجلوع  الرضا  لعدم  يؤدي  الذي  السيء  اإلحادية 
ازدادت  املرأة رفيعة وقوية  أنه كلما كانت شخصية  والواقع 

األزمة اجلنسية حدة.
أما الشكل الثالث ، "العالقة احلرة" ، يحتوي على جوانب 
سلبية ، فالرجل يلجأ لهذا النوع من العالقات بسيكولوجيا 
شوهتها سلبيات الزواج الشرعي من جهة والدعارة من جهة 
أخرى ويصطدم احلب احلر بحاجزين : العنة اجلنسية ) 
البرود والضعف اجلنسي( التي هي جهر عالم الفردي النزعة 

وقلة احلصول على املتع املعنوية احلقيقية،
فاإلنسان املعاصر ليس لديه وقت للحب في مجتمع قائم 
العيش  لقمة  نحو  والسعي  القاسي  والكفاح  املنافسة  مبدأ 
أو ربح. وفي ظل هذه الشروط ينتهي احلب احلر إما إلى 
االنفصال أو الزواج الشرعي ) بجوانبه السلبية( البعيد عن 

احلب احلقيقي.
و تعتبر كولونتاي أن احلب احلر يفتقر للواجب األخالقي، 
جاءت  التي  اإلصالحات  أن  تعتبر  كولونتاي  فإن  وبالتالي 
السياسة االجلتماعية تتطابق مع  املجال  بها مايزيل في 
مطالب البرنامج االشتراكي : استقالل االقتصادي للمرأة 
– حماية األمومة والطفولة _ القضاء على الدعارة – إلغاء 
مفهوم أوالد الشرعيني وغير الشرعيني وإقرار الزواج املدني 
السهل الفسخ – إعادة بناء املجتمع على قاعدة االشتراكية.

استنتاجات  ب��اس��ت��ع��راض  ال��ف��ص��ل  ك��ول��ون��ت��اي  ل��ت��ن��ه��ي 
"مايزيل_هس" ومطالبها العلمية:

بني  ال��ع��الق��ات  أن���راع  بسائر  االع��ت��راف  املجتمع  على   -
اجلنسني بشرط أن ال يكون أساسها مادي.

- االعتراف بقدسية األمومة ويتم دعمها معنويا وماديا 
في جل مراحل األمومة.

- لكي ال تؤدي عالقات أكثر حرية إلى جر املرأة إلى هول 
األخالقية  القيم  في  شاملة  نظر  إع��ادة  من  البد  االنهيار 
التي تتربى عليها الفتيات وينبغي تقوية قلب املرأة وسقي 
أن احلب مجرد مرحلة بحياتها  بالقوة وأن تتعلم  إرادتها 
وتتعلم لفظ املاضي في اللحظة املناسبة ومواصلة احلياة.

الفصل الثالث : العالقات بني اجلنسني والصراع 
الطبقي

حادة  اجلنسية  األزم����ة  أن  ب��اع��ت��ب��ار  ك��ول��ون��ت��اي  تنطلق 
وخطيرة وهي أزمة مستمرة متس كل الشعوب ، حيث أمام 
ينادي  ال��وض��ع،  ه��ذا  وح��ل  ملواجهة  تعتبرانه  ال��وض��ع  ه��ذا 

الشطر احملافظ بالعودة لترسيخ األسس العائلية القدمية 
مييل  بينما  اجلنسية  واألخ��الق  التقليدية  القيم  وتعزيز 
كل  حتطيم  يلزم  أن��ه  العتبار  ال��ب��رج��وازي��ة  الفردية  شطر 
احملرمات لقانون األخالق اجلنسية وتعتبرها معيقة ودون 
اإلراجة  الوحيد  مشرعها  احلميمية  املسألة  وأن  ج��دوى 

الفردية.
املشكالت  ه��ذه  حل  أن  على  يؤكد  االشتراكي  شطر  أم��ا 
اجلنسية لن يتم إال عن طريق نظام اجتماعي واقتصادي 
تأجيل  يعني  ال  ذل��ك  ول��ك��ن  ج���ذري  نحو  على  مستصلح 
النظام  إق��ام��ة  حل��ني  األزم���ة  ه��ات��ه  ومكافحة  ب��ه  التوعية 
املجتمعي البديل لتتساءل عن كيفية مواجهة هاته األزمة 

اجلنسية في ظل الواقع احلالي.
ثم تلجئ كولونتاي للمقارنة بني العصر السابق والعصر 
احلالي من حيث مواجهة أزمة اجلنسني وتذكر كولونتاي 
أن البشرية اجتازت مرحلة األولى لألزمة اجلنسية  وتعني 
حصلت  التي  واملواجهة  الديني  واإلص���الح  النهضة  عصر 
بني االرستقراطية اإلقطاعية وقانونها اجلنسي املفروض 
اإلقطاعية  كرستها  التي  املستبدة  واملبادئ  الكنيسة  بدعم 
وب��ني ال��ب��رج��وازي��ة وق��ان��ون��ه��ا اجل��دي��د ل��ألخ��الق اجلنسية 
 ، اجلنسية  اإلقطاعية  م��ب��ادئ  م��ع  متاما  تعارضت  وال��ت��ي 
أنذاك  اجلنسية  واألزم���ة  احل���اد  ال��ص��راع  أن  تعتبر  حيث 
اإلقطاعية   ( املجتمع  من  مقلصة  وشريحة  اجل��زء  فقط 
تتأثر  تكن  لم  الكادحة  الطبقات  أن  والبرجوازية( في حني 
فقد متسكت  الصراع  ذل��ك  في  تنخرط  ول��م  مباشر  بشكل 

بالنموذج التقليدي لألخالق اجلنسية.
أما اليوم فتعتبر كولونتاي أن األزمة اجلنسية أصبحت 
مت���س وت��ع��ن��ي ج��م��ي��ع ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة مب���ا فيها 
إعطاء  العاملة هي  للطبقة  أحد مهام  وتعتبر  البروليتاريا 
للعالقات  لبناء أصح  العالقات بني اجلنسني  أهمية ملسألة 

وأسعدها بني اجلنسني.
النزوح  هو  احلالية  اجلنسية  األزم��ة  منبعه  أن  تعتبر  و 
االنسان املعاصر في ظل الر\اسمالية نحو القيم الفردية 
وأن  السائدة  االقتصادية  االجتماعية  للعالقات  نتيجة 
العالقات  مسألة  على  متاما  تسيطر  الفردية  النزعة  هاته 
منازع  ب��ال  مطلق  ب��ام��ت��الك  مطالبة  حيث  م��ن  اجلنسية 
وعن كون االنسان عاجز عن احترام االخر. ثم تخلص ألن 
تفاقم األزمة اجلنسية يعاد لعاميلن مميزين لسيكولوجية 
املسبق  وال��رأي  الخر  كائن  امللكية  حقوق  مبدأ   : املعاصرة 
فيه  مبا  احلياة  مناحي  سائر  في  اجلنسني  تساوي  لعدم 

اجلنس.
تتميز  أن  ي��ج��ب  اجل��ن��س��ني  ب��ني  ال��ع��الق��ة  أن  تعتبر  ث��م 
مببدأين هو مبدأ احلرية املطلقة ومبدأ املساواة والتضامن 
الرفاقي احلقيقي. وأن إصالح العالقات اجلنسية يستحيل 
دون إصالح جوهري للسيكولوجية اإلنسانية وجعل احلب 

مبدأ أساسي للعالقة بني اجلنسني.
ث���م ت��ع��ت��ب��ر أن ال��ق��ان��ون اجل��ن��س��ي ج���زء ال ي��ت��ج��زأ من 
اإلي��دي��ول��وج��ي��ة وأن ال����رأي ال��ق��ائ��ل ب���أن م��س��أل��ة 'األخ���الق 
بنيان  هي  البروليتاريا'  اجلنسية  و'األخ���الق  البروليتاريا' 
هو  كليا  االقتصادية  ال��ق��اع��دة  بتغير  إال  يتغير  ال  فوقي 
الطبقة  إيديولوجيا  أن صياغة  تعتبر  بل  غير صائب  رأي 
االجتماعية وصياغة األخالق اجلنسية تتم داخل سيرورة 
نضال الطبقة العاملة ضد الطبقة البرجوازية وأن الطبقة 
العاملة ال تستطيع تدعيم مواقعها االجتماعية في مرحلة 

نضالها إال بواسطة القيم الروحية واملثل العليا.
هو  اجل��وه��ري  األخ��الق��ي  امل��ع��ي��ار  أن  بالنهاية  لتخلص 
بينه  والتوفيق  االجتماعية  للطبقة  النوعية  املصالح  نتاج 
عاتق  على  تقع  مهمة  ه��ي  الوليدة  اجلنسية  القيم  وب��ني 
اإلدراك  علينا  وأن��ه  االجتماعية،  الطبقة  اإليديولوجيي 
األساسية  املهام  مع  املتوافق  اجلنسية  األخ��الق  قانون  أن 
لتدعيم  قوية  أداة  إلى  يتحول  ألن  "قابل  العاملة  للطبقة 
بدون  مجتمع  أج���ل  م��ن  ل��ن��ض��ال  ال��ق��ت��ال��ي  الطبقة  م��وق��ع 
اجلنسني  بني  جديدة  عالقات  صياغة  أج��ل  وم��ن  طبقات 

أقرب لتحقيق السعادة واحلب.
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السياسية

اجلبهات الشعبية: من أجل رؤية استراتيجية 
حفيظ. إفي مهام "اجلبهة االجتماعية" و"اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع"

تعتبر اجلبهات الشعبية رهان شعب من أجل الدميقراطية 
ونقابية  سياسية  إط���ارات  تنسيق  م��ج��رد  ول��ي��س  الشعبية 
تطورات  فهم  يقتضي  لها  تطوير  فكل  ،ل��ه��ذا  وجمعوية 

الصراع الطبقي وأطرافه في املجتمع املغربي.
،وإبان  امل��اض��ي  ال��ق��رن  م��ن  والسبعينات  الستينات  فيف 
السياسي  احلقل  في  واضحا  التناقض  كان  الباردة  احلرب 
وامتداداته النقابية واجلمعوية إلى حد كبير بني 3 اجتاهات 
-االجت��اه اإلصالحي  الرجعي احلاكم  -االجت��اه    : رئيسية 

املعارض-االجتاه الثوري
ستعمل االجتاهات الرجعية احلاكمة باألساليب التالية:

• ح��ل ال��ت��ن��اق��ض��ات وس���ط أج��ه��زة ال���دول���ة ل��ص��ال��ح هيمنة 	
البورجوازية الكمبرادورية وامللكية املطلقة

• االنسان 	 حلقوق  جسيمة  انتهاكات  من  تبعه  وما  القمع 
لم  وال��ت��ي  فيها،  ال��ث��وري��ة  وخ��اص��ة  املنظمة  ال��ق��وى  مست 
االنتهاكات  ه��ذه  م��ع  القطع  املغربي  املجتمع  يستطع 
ببناء  تسمح  التي  الدميقراطية  لعدم حتقيق  نظرا  كليا 
آليات "العدالة االنتقالية" حتى باملفهوم احلقوقي الكوني 
امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه،وال ع��دم اإلف���الت م��ن ال��ع��ق��اب بالنسبة 

جلرائم الدولة السياسية. 
•  فرق تسد : تأسيس ودعم األح��زاب املعروفة في أدبيات 	

وزارة  إلى دور  التقدمية باألحزاب اإلداري��ة نسبة  احلركة 
دور  إلى  نسبة  السري"  "احل��زب  أو  فبركتها  في  الداخلية 
السياسية  اخلريطة  في صناعة  االستخباراتية  األجهزة 
والفديك  اخلمسينات  في  الشعبية  احلركة  منذ  وذل��ك 
الستينات  في  الدستورية(  املؤسسات  عن  الدفاع  )جبهة 
الثمانينات  الدستوري  في  وإلى حزب االح��رار واالحت��اد 
وأخيرا حزب األصالة واملعاصرة في األلفية الثالثة، إضافة 
إلى تكريس االنقسامية في األحزاب املمتدة من احلركة 
اخلانعة  اليمينية  االجتاهات  وتشجيع  وتقوية  الوطنية 
احلركة  مع  التعامل  في  استعملت  اآللية  ونفس  فيها. 
مركزيات  عدة  إلى  إ.م.ش  واح��دة  مركزية  من   : النقابية 
إلى  إضافة  ال��دول��ة،  سياسية  مل��واالة  صنعا  صنع  بعضها 
"السلم  مخطط  إل��ى  فيها  النافذة  ال��ق��ي��ادات  بعض  ج��ر 
حتت  عليها  واملرضي  املنصاعة  والقيادات  االجتماعي" 
للعمل  بالنسبة  األم��ر  ونفس  اجل��ادة"  "النقابات  مسمى 
واجلاد  التقدمي  والسينمائي  والفني  الثقافي  اجلمعوي 
واالحياء  ال��ش��ب��اب  دور  ف��ي  وإع��دام��ه  جتفيفه  مت  ال���ذي 
والوديان  السهول  "بجمعيات  تعويضه  ومحاولة  الشعبية 
التنموية"  "اجلمعيات  خالل  من  ترويضه  ثم  واجلبال" 

واجلمعيات املوالية.
مما سيخلق فسيفساء تعددية مصطنعة وكاركاتورية في 

احلقل السياسي وروافده.
يفوق  والنقابات  األح���زاب  من  السوريالي  العدد  ه��ذا  إن 

العدد املوجود في روسيا والصني والو.م.أ والهند مجتمعني
الفارغة  املوالية  اجلمعيات  من  كذلك  متناهي  ال  وع��دد 
الرسمي  للخطاب  السياسية  والثوابت  لإليديولوجيا  املرددة 
الرجعي وهي ال تعكس تعبيرات طبقية متعددة بل أغلبها 
من  انتهازية  شرائح  عن  طبقي  وتعبير  السلطة  بنت  هي 

نفس الطبقة السياسية.
لتكريس  صنعت  السياسية  األح��زاب  من  الكبير  فالعدد 
مظلة  وجعلها  املطلقة  امللكية  عن  وللدفاع  القائم  الوضع 

حلماية الريع والفساد 
منذ  تعبر  ت��ع��د  ل��م  التقليدية  اإلص��الح��ي��ة  ف���األح���زاب 
بل  املتوسطة  الطبقات  تطلع  ع��ن  خصوصا  التسعينات 
أصبحت تعبر عن نخب انفصلت عن الشرائح الطبقية التي 
أسندت عليها في الصراع من أجل السلطة مقابل امتيازات 

وريع مذل.
اللينينية مت قمعها قمعا شرسا  القوى الثورية املاركسية 
الثوري املتنامي ومت تقليم  خوفا من تغلغلها اجلماهيري 
أجنحتها )حظر أوطم ومنع األنشطة ذات الطابع التقدمي 
من الفضاءات العمومية أو حصارها والعمل على تكسيرها 
أخرى  عوامل  إل��ى  إضافة  البوليسية(  ال��دول��ة  أساليب  عبر 

مثبطة. وكانت احلصيلة منذ التسعينات :
واالشتراكية  )ال��ت��ق��دم  اإلص��الح��ي��ة  ال��ق��وى  ق���ي���ادات   -
املخزني  ب��ال��ت��ح��ال��ف  ال��ت��ح��ق��ت   ) االش���ت���راك���ي  واالحت������اد 
الغاضبة  ال��ق��واع��د  ب��ع��ض  وان��س��ل��خ��ت ع��ن��ه��ا  )مت��خ��زن��ت( 
والشرائح االجتماعية التي راهنت عليها في قيادة التغيير 

الدميقراطي.
ال��وس��ط��ى رأت ف��ي ق���وى اإلسالم  ال��ط��ب��ق��ات  - ج���زء م��ن 
مصاحلها  عن  للتعبير  أمامها  الوحيد  الطريق  السياسي 
التقليدي في  اليسار  القوى احملسوبة على  بعد أن مترغت 

املخزنة وبعد التأثير الدولي لتفكك املنظومة االشتراكية.
على  يعيش  السائد  اجلديد"  "العهد  في  الوضع  وبقي   -
الزبى  إلى أن بلغ السيل   ، الرشيدة  التنفيذية  أوهام امللكية 
وظهرت حركة 20 فبراير  لتنفض أوراق التوت ، وتعري عن 
طبيعة الكتلة الطبقية السائدة وصانعي القرار فيها وسيادة 

االستبداد والفساد.
• ف��ب��راي��ر: ج��ب��ه��ة مختلفة عن 	  20 ل��ق��د ش��ك��ل��ت ح��رك��ة    

تعبيرات  ال��ش��ارع  ف��ي  تلتقي  م��رة  ألول  حيث  سابقاتها 
املناهض  السياسي  باإلسالم  املأدجلة  الوسطى  الطبقة 
للمخزن والقوى التقدمية اإلصالحية والثورية في نفس 
والريع  املخزني  االستبداد  مبناهضة  للمطالبة  ال��ش��ارع 

والفساد مرددين شعارات دميقراطية بنسب كبيرة.
• الدولة 	 بنية  ف��ي  اصطفافات  سنجد  كذلك  م��رة  وألول   

بني قوى يسارية إسالمية مساندة للمخزن وقوى تدعي 
اليسارية أو احلداثة مساندة للمخزن.

• النقاش 	 واس��ع  بشكل  سيفتح  فبراير   20 حركة  خ��الل   
برنامج  أي  ؟  ن��ري��د  م���اذا  ؟  العمل  م��ا   : ح��ول  العمومي 
للنضال ؟ أي أفق حلركة 20 فبراير؟ وأي قيادة ؟و هذه 
األسئلة ستتناسل مع استمرار الصراع الطبقي واستمرار 
احلراكات املناضلة )الريف جرادة...( هذه األسئلة فرضها 
بإمكانه  الذي  والكادحني  للعمال  الطبقي  التعبير  غياب 
والتحالفات  ال��ص��راع  ف��ي  طبقي  ج��ذب  ق��اط��رة  تشكيل 
ف��ي حقل  ق��واس��م مشتركة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  ، ه��ل ميكن 
مع  الشعبية  الدميقراطية  أج��ل  من  والنضال  السياسة 
في   ) والهوياتية  )التقدمية  املعارضة  السياسية  املكونات 
مفتوحا  النقاش  ه��ذا  ي��زال  ال  احل��ال��ي؟  املغربي  ال��واق��ع 
الصراع  تراجعا(  أو  ،وسيحسمه)تقدما  مصراعيه  على 
الطبقي والسياسي الضاري في املجتمع واالصطفاف إلى 
،وحل  استراتيجي  بشكل  ومطالبه  الشعب  قضايا  جانب 
وفي  ب��امل��وازاة  العمومي  النقاش  ف��ي  العالقة  اإلش��ك��االت 

جدلية مع الصراع الطبقي الفعلي.
الوضع  فإن  فبراير   20 تراجع حركة  رغم  انه  واخلالصة 
ملواجهة  ضرورية  ،كانت  جبهات  خلق  اجت��اه  في  تطور  قد 
االستبداد. وبالرغم من عدم التمكن من إحياء جتمع اليسار 
الدميقراطي الذي لم تسمح بعض االجتاهات اليمينية في 
استمراره ،رغم أنه كان يشكل أقوى صيغة لتحالف الثوريني 
والدميقراطيني في البالد على أرضية التغيير الدميقراطي 

اجلدري، فإن الساحة عرفت :
- اندماج بعض األحزاب في فيدرالية اليسار

- اجلبهة االجتماعية التي جتمع قوى اليسار الدميقراطي 
والنهج الدميقراطي العمالي املاركسي اللينيني 

قوى  التي جتمع  التطبيع  وض��د  فلسطني  دع��م  - جبهة 
االسالم السياسي وقوى اليسار ثورية وإصالحية 

إن اجلبهات والتحالفات االستراتيجية والتكتيكية تنطلق 
وطبيعة  القائمة  االجتماعية  التشكيلة  حتليل  من  دائما 
التناقضات الطبقية والسياسية امللموسة التي تخترقها ،فال 
ميكن إسقاط حتاليل مجتمع آخر وتناقضاته على املجتمع 
املغربي كما ال ميكن إسقاط نتائج حتليالت زمن على زمن 
الضروري  م��ن  املقابل  ف��ي  لكن  اللينينية  ع��ن  بعيد  ف��ه��ذا 
الديالكتيك  ومعاول  -اللينينية  املاركسية  قوانني  استعمال 
التاريخي والتمييز بني القواعد العامة لتطور املجتمعات في 
اقتصادية  لكل تشكيلة  وامليزات اخلاصة  الرأسمالي  العصر 
واجتماعية ودرجة تطور الصراع الطبقي فيها في كل مرحلة 

والسياسية  االيديولوجية  الفوقية  البنى  ،وتركيبة  وفترة 
،ويترتب عن هذا املنهج اجلدلي التاريخي تكتيكات مختلفة 

يفرضها التحليل امللموس للواقع امللموس.
} بالنسبة للجبهة االجتماعية: 
إن تطويرها اليوم يفترض ما يلي :

• لتحالف 	 وأف��ق  ك��ره��ان  االجتماعية  اجلبهة  إل��ى  النظر   
الكومبرادورية  ال��ب��ورج��وازي��ة  ض��د  الشعبية  ال��ط��ب��ق��ات 
للفوارق  واملكرسة  التبعية  وسياساتها  املختلفة  وأحزابها 
ال��ط��ب��ق��ي��ة ول��ي��س ف��ق��ط ك��ت��ن��س��ي��ق دف���اع���ي م��ؤق��ت ضد 

السياسات الليبرالية املتوحشة.
• بتقعيد 	 االجتماعية  اجلبهة  عمل  جتذير  على  العمل 

عملها في املناطق، ومتفصلها مع النضاالت التي تقودها 
عدة فئات وأطياف من الشعب املغربي ،حيث ال يجب أن 
تكون بعيدة عن النضاالت العفوية واملبادرات الشعبية ضد 

الغالء أو من أجل مطالب اجتماعية مشروعة.
•  توسيع اجلبهة االجتماعية على كل األطراف املناهضة 	

في  الرجعية  وحلكوماته  للمخزن  الالشعبية  للسياسات 
وليس  اجتماعية  أرض��ي��ة  على  وبنائها  ال��ش��ع��ب،  وس��ط 

أرضية إيديولوجية. 
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة  بالنسبة   {  

التطبيع، فاملطلوب ما يلي :
ويهود  املغاربة  اليهود  بكل  نفتخر  أن  كمغاربة  علينا   -
بنفس  وسياسة،  إيديولوجية  للصهيونية  املناهضني  العالم 
القدر الفتخارنا بكل األحرار من مختلف العقائد في العالم 
استعماري  كعار  املتبقي  الصهيوني  لألبارتايد  املناهضني 
له  واملدعمة  وامل��ؤي��دة  املنشاة  العظمى  القوى  ضمير  على 
واالمريكي  االوروب��ي  االمبريالي  الغرب  دول  وفي مقدمتها 
وفي نفس الوقت يجب تصحيح املغالطة املفاهيمية للهوية 
املغربية ومكوناتها والتي تقول أن املكون العبري مكون من 
مشروعية  للصهيونية  يعطي  مما  املغربية  الهوية  مكونات 
في بالدنا ،هذا العمل األيديولوجي اخلطير واخلبيث الذي 
مت دسه بطريقة مسمومة في اخلطاب الرسمي منذ دستور 
والتقدمية)أنظر  الدميقراطية  النخب  2011 في غفلة من 
املوضوع  ف��ي  أس��ي��دون  لسني  ال��رص��ني  امل��وض��وع��ي  التحليل 
مبوقع هسبريس )سيون أسيدون: اليهود املغاربة جزء من 

البالد و"الرافد العبري" مغالطة 17 يناير 2017(.
- االس��ت��م��رار ف��ي رص���د وم��واج��ه��ة ك��ل أوج���ه االختراق 
اقتصاديا  ومقاومته  املغربي  واملجتمع  للدولة  الصهيوني 
كل  وف��ي  وت��رب��وي��ا  وسياحيا  وأك��ادمي��ي��ا  وثقافيا  وسياسيا 
األبارتايد  إن  امل��غ��رب��ي،  واملجتمع  للدولة  احل��ي��اة  مظاهر 
يشكل  االس��ت��ع��م��اري��ة  للحماية  آخ��ر  وج��ه  ه��و  الصهيوني 

تهديدا لبالدنا وهويتها التحررية. 
ال��ت��ق��دم��ي امل��ن��اه��ض للحركة  ال��ت��ي��ار األم��ازي��غ��ي  - دع���م 
الصهيونية وجعله مكونا فاعال من مكونات اجلبهة لدعم 

فلسطني وضد التطبيع.
فقط  وليس  شعب  نضال  التطبيع  ضد  النضال  جعل   -
نضال القوى السياسية املكونة للجبهة من خالل االجتهاد 
في اقتراح أساليب املقاومة الثقافية واألكادميية والرمزية، 
إلى  معها  والتطبيع  الصهيونية  إدخ���ال  محاولة  حمل��ارب��ة 

املدارس والبيوت والثقافة والرياضة.
يستقيم  ال  وتقويتها  اجلبهات  بناء  إن  احل��ال  بطبيعة 
ب�����دون ب���ن���اء ح����زب ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة وت��ق��وي��ت��ه، احل���زب 
وعموم  ال��ف��ق��راء  وال��ف��الح��ني  العمال  لتنظيم  البروليتاري 
انطالقته  أعلن  ال��ذي  العظيم  ال��ورش  ،ه��ذا  الشعب  كادحي 
النهج الدميقراطي العمالي والذي هو مفتوح لكل املاركسيني 
جهودهم  ي��وح��دوا  أن  عليهم  ال��ذي��ن  اجل��دي��ني  اللينينيني 
النظرية والسياسية والعملية من أجل هذه املهمة التاريخية. 
إن بناء حزب الطبقة العاملة واجلبهة الشعبية مسيرتان في 

طريق واحد.
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 الرياضة في املغرب بني الفساد و الريع  وطموح الشباب
الفساد  ينخرها  التي  املجاالت  من  باملغرب  الرياضة  مجال  يعتبر 
حققها  التي  االستثنائية  النتائج   تستطيع  لن  طويل  لزمن  والريع 
املستشري  ال��ف��س��اد  يغطي  أن  بقطر   2022 م��ون��دي��ال  ف��ي  املنتخب 
داخل اجلامعات الرياضية حيث يستفيذ الرؤساء واآلعضاء وبعض 
الرياضيون من الفئات األكثر استفادة من اقتصاد الريع، وذلك على 

أشباح  وموظفون  روات��ب  فالحية،  ضيعات  أو  للنقل  مأدونيات  شكل 
وإعفائات ضريبية ... 

في هذا العدد نحاول مقاربة بعض أوجه الفساد والذي ميثل شكال 
آخر من أشكال تبذير املال العام.

يعتبر الرياضيون املغاربة من الفئات األكثر استفادة من 
اقتصاد الريع، وذلك على شكل مأدونيات للنقل أو ضيعات 
فالحية، رواتب وموظفون أشباح وإعفائات ضريبية ... الخ 
األسئلة  نطرح  إشكالي  بشكل  املوضوع  ه��ذا  في  للخوض 
الرياضي باخلصوص؟  والريع  الريع  التالية ما هو مفهوم 
الريع في  املغرب؟ وكيف يتجلى هذا  ما هي مظاهره في 

ميزانية منتخب كرة القدم منوذجا؟  

مفهوم الريع 
إن احلديث عن الريع الرياضي في 
املغرب ال ينفصل عن طبيعة الدولة 
وإقتصادها  ب��ل  ب��امل��غ��رب  ال��ري��ع��ي��ة 
ال���ري���ع���ي وحت������دد م���ف���ه���وم ال���ري���ع 
ف��ي اإلق��ت��ص��اد  م��ن زاوي����ة العلوم 
السياسية فهو يعني ببساطة اجلزء 
الذي يؤديه املستأجر إلى املالك من 
قواها  استغالل  مقابل  األرض  غلة 
الهالك  ت��ق��ب��ل  ال  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
السياسة  ه���ذه  م��ن خ���الل  ي��ت��ول��د   ،
االقتصادية ما يطلق عليه "بالدولة 
التي  الدولة  بها  ويقصد    " الريعية 
تستمد كل أو جزء كبير من إيراداتها 
املوارد  تأجير  ط��ري��ق  ع��ن  الوطنية 
، أي دولة  احمللية لعمالء خارجيني 
النتيجة  ف��ي  فالريع   ، منتجة  غير 
وبشكل عام هو هو عبارة عن األرباح 
من  الشخص  عليها  يحصل  ال��ت��ي 
أي  ب��دون  عمل ما وذلك  أو  مشروع 

املزايا اخلاصة، وهذا  أنه يتمتع بعدد من  مجهود بسبب 
ربح في الغالب غير مشروع . 

 مظاهر الريع الرياضي في املغرب 
في مقال جلريدة املساء بتاريخ 05/03/2012 مت كشف 
إستفاد من مؤذونية  رياضي مغربي   50 الئحة ألزيد من 
) كرمية ( أغلبيتهم  رياضيني أثرياء مثل ) نوال متوكل 
نور الدين النيبت وآخرون (  كما وجد عدد من  الرياضيني 
والرياضة  الشباب  وزارة  لدى   ) أشباح  موظفني)  املغاربة  
يتقاضون أجورا مرتفعة وإمتيازات دون مزاولت أي مهمة 
او عمل ، إن مظاهر الريع الرياضي في املغرب لم تقف إلى 
هذه ولم تتخذ شكال ونوعا واحدا بل إمتدت إلى االستفادة 
العداء  مثال  و)سوجيطا(   ) )صوديا  أراضي  هكتارات  من 
الضريبية  اإلع����ف����اءات  ع���ن  ن��ه��ي��ك  ه���ذا  الݣروج  ه��ش��ام 
التي  الضخمة  األج��ور  مع  للضريبة  الرياضيي  أداء  وعدم 

يتقاضوها وايضا احلوافز واإلمتيازات . 

لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  ميزانية  ف��ي  ال��ري��ع 

القدم: 
إن منتخبات الكرة املغربية تتأطر ضمن اجلامعة املغربية 
لكرة القدم هذه اجلامعة التي قيل الكثير حول ميزانيتها 
أثير كثير  ، فقبل أشهر قليلة  املعتمدة  املالية  وإرصاداتها 
من اللغط والنقاش حول األجور واملناصب املالية الريعية 
التقنية وهي مناصب  ب��اإلدارة  ما يسمى  داخ��ل  الضخمة 
قيمة مضافة مما  أي  تقدم  وال  معروفة اخلصائص  غير 
جعل هذه اجلماعة تعرف تضخم عدد املوظفني وأجورهم 
مم��ا جعل وب��احل��دي��ث ع��ن بعض أش��ه��ر ه���ؤالء املوظفني 

الزاكي ورشيد الطاوسي حاجي وغيرهم  التقنيني ك بادو 
يصبح األمر واضح وبادي للعيان على أنه ) ربع( . كما أن 
هذه اجلامعة "الكرمية" أهدت للكاف ) اإلحتاد اإلفريقي 
(  مبلغ 20 مليون دوالر  على شكل مساعدات تطرح سؤال 
املغربية وجامعة  الرياضة  وهل  مشروعا من يساعد من؟ 
كرة القدم غنية لهذه الدرجة؟ أم أن الريع إمتد من الرياضة 

املغربية وجامعة كرة القدم إلى الكاف؟

في 17 فبراير 2016 نشرت الصحافة العاملية خبر صرف 
في  دوالر  مليون   87 مببلغ  القدم  لكرة  املغربية  اجلامعة 
مدة 18 شهر  وجاءت تفاصيل هذه 
املصاريف: صرف مبلغ 239 مليون 
األولى  الستة  األش��ه��ر  دره��م خ��الل 
من عام 2014، ثم مبلغ 611 مليون 
إلى   2014 درهم ما بني يوليو/متوز 
في  بينما   .2015 ي��ون��ي��و/ح��زي��ران 
 544 تسجيل  مت  امل��داخ��ي��ل  خ��ان��ة 
مليون درهم خالل السنة الرياضية 
 12 ال��ع��ج��ز خ���الل  األخ���ي���رة، أن أي 
 5،7( دره���م   مليون   56 بلغ  ش��ه��ًرا 

مليون دوالر(. 

رونالد  الفرنسي  تعيني  مت  وفيما 
)أي  شهرًيا  دره��م  أل��ف   600 براتب 
61 أل��ف دوالر(، وه��و رات��ب يعّد من 
ال��ق��ارة اإلفريقية،  ف��ي  ب��ني األع��ل��ى 
شهرًيا  ينال  الزاكي  بادو  كان  وقبله 
500 ألف درهم )أي 51 ألف دوالر(، 
ي��رى امل��غ��ارب��ة أن ال��ك��رة ف��ي بالدهم 
األخيرة  ال��س��ن��وات  خ���الل  تنتج  ل��م 
غير اخليبات، إذ لم يتأهل املنتخب 
املغربي إلى نهائيات كأس العالم منذ 1998، ولم يفز بكأس 

إفريقيا سوى مرة وحيدة عام 1976.

 2016 منذ  تنشر  لم  القدم  لكرة  امللكية  اجلامعة  أن  كما 
تقريرا ماليا مفصال عن مصاريفها الضخمة ومداخيلها 
مستغلة وضعها حيث ال ميارس البرملان املغربي أّي رقابة 
رئيس  يتم استدعاء  لم  الكرة، كما  على مصاريف جامعة 
اجلامعة  تسيير  طبيعة  حول  بالبرملان  ملساءلته  اجلامعة 
للجامعات  املخصّص  املالي  الدعم  عرش  على  تتّربع  التي 

الرياضية .

خالصة القول يبقى الريع من أهم مرتكزات دولة املخزن 
كل  في  الطالئع  وإستقطاب  الذمم  لشراء  أسلحتها  وأهم 
املجاالت ولعل املجال الرياضي أحد هذه املجالت ، في ظل 
ودميقراطية  ورقابية حقيقية  تشريعية  مؤسسات  غياب  
الرياضي  املشهد  في  مستشري  ومظاهره  الريع  سيبقى 
املغربي مؤجل حلم تألق الرياضة املغربية بشكل عام وكرة 

القدم بشكل خاص؟  

يبقى الريع 
من أهم مرتكزات دولة 

المخزن وأهم أسلحتها لشراء الذمم 
وإستقطاب الطالئع في كل المجاالت 

ولعل المجال الرياضي أحد هذه المجالت، 
في ظل غياب  مؤسسات تشريعية ورقابية 

حقيقية وديمقراطية سيبقى الريع ومظاهره 
مستشري في المشهد الرياضي المغربي 
مؤجل حلم تألق الرياضة المغربية بشكل 

عام وكرة القدم بشكل خاص؟  

الريع الرياضي في املغرب: مزانية اجلامعة امللكية املغربية كرة القدم منوذجا
أشرف ميمون
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الشباب والرياضة باملغرب
قدرات  تنمي  التي  املهمة  األنشطة  من  الرياضة  تعتبر 
وقضاء  للترفيه  مجاال  ليست  فهي  وتطورها،  الشباب/ات 
في  مهما  دورا  تلعب  أيضا  هي  وامن��ا  وفقط،  الفراغ  وق��ت 
الشابة فيما هو مفيد، فهي ال تقل أهمية  الطاقات  افراغ 
عن األدوار التي تلعبها الثقافة والفن والتعليم في تطوير 

الشبيبة واكسابها اخلبرة الالزمة.

من  مختلفة  اش��ك��ال  أو  أن���واع  ت��الث  ال��ش��ب��اب  ويتعاطى 
املمارسات الرياضية:

-  التربية البدنية والرياضية؛

-  رياضة التباري ورياضة النخبة؛

عليها  يطلق  التي  للجميع،  والرياضة  الترفيه  رياضة    -
أيضا اسم الرياضة اجلماهيرية.

داخل  أساسا  توفر  التي  هي  والرياضية  البدنية  التربية 
املدرسة من أجل تعزيز منو الطفل من الناحيتني الذهنية 
والبدنية وفي هذا الصدد، تعد ممارسة األنشطة الرياضية، 
مع ما تنطوي عليه من قيم غاية في حد ذاتها، بغض النظر 
والرياضية  البدنية  التربية  أن  ذل��ك  النتائج.  حتقيق  عن 
تشكل رافعة لنقل القيم وأداة للتربية، مبا ميكن األطفال 
منذ سن مبكرة، ودون أي متييز من تطوير مجموعة من 
املهارات والسلوكيات التي تكفل لهم حتقيق التوازن والتشبع 

بقيم العيش املشترك داخل املجتمع.

اما رياضة التباري، فيمكن تعريفها بكونها نشاطا رياضيا 
يرتكز على السعي نحو بلوغ نتائج وحتقيق إجنازات 
وتزاول رياضة التباري في إطار تنظمه قواعد محددة 
والترفيه.  التسلية  طابع  وتتجاوز  واضحة  بكيفية 
وفيما يتعلق برياضة النخبة، فتعد أعلى مستويات 
ري��اض��ة ال��ت��ب��اري )ال��ت��ي ت��ع��رف أي��ض��ًا ب��اس��م رياضة 
في  املشاركة  على  القدرة  وتتطلب  العالي(،  املستوى 
املنافسات املنظمة على املستوى الوطني أو اإلقليمي 

أو الدولي.

للجميع  الرياضة  أو  الترفيه  ري��اض��ة  وبخصوص 
)الرياضة اجلماهيرية(، فتشمل البعد غير التنافسي 
الغالب علي�ه ه�و  الطابع  ألي نشاط رياضي، ويكون 
ط�اب�ع التسلية والترفيه، كما أنه يعد مجاال تتجسد 
عن  بعيدا  والتكافل،  والتنافس  التضامن  قيم  فيه 
هذا  م��زاول��ة  وتتسم  املستويات.  حسب  تصنيف  أي 
النمط من األنشطة الرياضية بكونها إما غير مقننة 
باملرة أو غير مقننة بالقدر الكافي أو تخضع لتقنني 

ال��ن��وع يتميز  وحتكيم ذات���ي. وع���الوة على ذل��ك، ف��إن ه��ذا 
بالتنوع الكبير لألشخاص املعنيني مبزاولته )ذكور وإناث من 
أعمار ومستويات مختلفة، وأشخاص في وضعية إعاقة(، 
ويساهم في احلفاظ على السالمة الصحية وتعزيز التمازج 

االجتماعي.

هي  الرياضة  تعرف  االجتماعية  املجاالت  من  وكغيرها 
األخرى في املغرب سيادة رؤييتني متناقضتني داخل احلقل 
لكسب  مجاال  فيها  ت��رى  مخزنية  رؤي��ة  املغربي،  السياسي 
ان  ت��رى  تقدمية  ورؤي��ة  والزبونية،  والريع  والربح  األم��وال 
الرياضة هي جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وأن أصلها 
وجوهرها يكمن في إمكانية ممارسة كم طرف اجلميع دون 

قيود حتول دون إمكانية ممارستها.

السياسية  للسلطة  الطبقية  للطبيعة  نظرا  املغرب  وفي 
احلاكمة فقد كان التصور املخزني في مجال الرياضة هو 
تخصص  كان  وان  أنه  حيث  السنني،  عشرات  منذ  السائد 
السنوي  املالية  قانون  الرياضة ضمن  لقطاع  أموال سنوية 
التحتية  البنيات  على  األم��وال ال تصرف  ه��ذه  أغلب  ف��إن 
ب��ن��اء م��رك��ب��ات رياضية  الفقيرة م��ن أج��ل  داخ���ل االح��ي��اء 
متنوعة قادة على استيعاب شباب هؤالء األحياء، أو صرفها 
التعليمية  امل��دارس  داخل  املتوفرة  الرياضية  املنشآت  على 
العمومية املهترئة من أجل تطويرها، وامنا تخصص أساسا 
أحد في  لن يجادل  الفاخرة، وطبعا  الكبيرة  املالعب  لبناء 
فخمة  رياضية  ومركبات  بناء مالعب  من حقه  املغرب  أن 
شبيهة بتلك املوجودة في الدول الرأسمالية املتقدمة، ولكن 

االشكال هنا هو مسألة أولويات فال يعقل بناء مركبات من 
تلك املستوى في بلد يعاني اجتماعيا على كل املستويات 
واألصعدة وفي بلد أغلب احياء مدنه دون قاعات رياضية 
العمومية  التعليمية  مؤسساته  وأغ��ل��ب  حتتية  وب��ن��ي��ات 
مبالعب رياضية، وهذا ما يفسر ضعف الرياضات املغربية 
أن  وحتى  العاملية  املسابقات  في  التنافسية  قدرتها  وع��دم 
يكون  الغالب  ف��ي  فإنه  املسابقات  بعض  ف��ي  كذلك  كانت 
ممثلو املغرب في هذه املسابقات الرياضية قد ترعرعوا في 

الدول املتقدمة وتعلموا رياضتهم هناك.

سواء  املغربية  للرياضة  الضعيف  امل��س��ت��وى  يفسر  فما 
املالية  امل��وارد  هو ضعف  الفردية  أو  اجلماعية  األلعاب  في 
املوجه وخاصة ضعف الدعم املالي املوجه لألندية الرياضية 
الالزمة من مالعب  التحتية  البنيات  الصغيرة، وعدم توفر 
في  التدبير  وس���وء  احملسوبية  وس��ي��ادة  األح��ي��اء،  وأن��دي��ة 
املدرسية كخزان  الرياضات  الرياضية، وتهميش  اجلامعات 
أساسي للطاقات ومجاال لالكتشاف املبكر للمواهب. وتبقى 
الرياضات  بعض اإلجن��ازات من هنا وهناك، خصوصا في 
الفردية، راجعة للمجهودات الشخصية التي يبدلها الشباب 
املغربي، والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حتقيق إجناز 
ما، والتي ال تتأخر الدولة عن تبنيها والتسويق لها كما لو 
أنها ثمرة استراتيجية مسطرة سلفا وعناية مستمرة لهذا 

البطل أو ذاك.

كما أن الوضعية االجتماعية للشباب املغربي املتسمة إما 
كثيرة  عمل  )ساعات  شغل  بهشاشة  واما  القاتلة  بالبطالة 
السياسات  نتيجة  ه��زي��ل(  وب��أج��ر  وش��اق��ة  ال��ي��وم  ف��ي 
ممارسته  إمكانية  دون  حتول  املتوحشة  النيولبرالية 
ألن نشاط رياضي بصفة خاصة او أي نشاط ثقافي 
وفني نتيجة غياب وقت الفراغ الكافي من جهة وغياب 
اللوازم املالية من جهة أخرى الشيء الذي يلحق به في 
آخر املطاف اضرارا نفسية وصحية خطيرة تعرقل او 

توقف مسيرة التطور وبناء الذات للشاب املغربي.

على  ويتوفر  للرياضة،  محب  املغربي  الشباب  إن   
ط��اق��ات ه��ائ��ل��ة ق����ادرة ع��ل��ى ج��ع��ل امل��غ��رب م��ن الدول 
ولكن  الرياضية.  امل��ج��االت  من  العديد  في  املتقدمة 
وكما باقي القطاعات، تبقى الدميقراطية هي العائق 
الرئيسي إلنتاج سياسات رياضية شعبية، قادرة على 
االستجابة حلاجيات الشباب املغربي وجعل الرياضة 
من  حلمايته  وسبيال  ق��درات��ه،  لتنمية  أساسية  أداة 

مجموعة من اآلفات االجتماعية والنفسية.

سعد مرتاح

 

لعبناها حفاة و"بحلومة" قبل أن تستطيع عائالتنا توفير 
قسط من املال لشراء حدائنا الرياضي االول،

لكن نحب أيضا أن يكون لكل طفل أينما كان مكان للعب 
يحترم الشروط الدنيا ومؤسسة للتأطير متكنه من تفجير 

طاقاته بعيدا عن مستوى موارده املالية.

نحن نحب كرة القدم أيضا؛

غير  البراري  وفي  احلي  أزق��ة  وبني  احلمري  في  لعبناها 
آبهني بشيء سوى الفرحة التي جتمعنا أطفاال كنا أو شبابا 
أجسامنا  على  بادية  زال��ت  ال  ال��ن��دوب  آث��ار  الشيوخ،  وحتى 

شاهدة على حب للعبة يتحدى اإلمكانيات،

لكن كان سيكون األمر أحسن لو متكن األطفال في القرى 
النائية أن يلعبوها هم أيضا في مستطيل أخضر وجتهيزات 
ومواهبهم  وطموحاتهم  حقوقهم  اإلع��ت��ب��ار  بعني  ت��أخ��ذ 
للتعبير عن  التي ال جتد مجاال  رحبا وال محيطا خصبا 

مكبوتاتهم الدفينة. 

نحن أيضا نحب كرة القدم؛

ننشرح  ينهزم،  حني  ونحزن  املنتخب  ينتصر  حني  نفرح 
اخلصوم  يستصغره  حني  ونغضب  بالبنان  إليه  يشار  حني 
وفي  املدياع  في  ونحن نسمع عنه  السبعينات  في  أحبناه   ،
باألبيض  صغير  تلفاز  ح��ول  جنتمع  ون��ح��ن  الثمانينات 
واألسود وفي الثمانينات في املقاهي واآلن حني استحودت 

عليه الشركات العابرة للقارات،

بني  الرتب  يتسلق  وتعليمنا  أيضا  نفرح  أن  نريد  لكننا 
ال  ومؤسساتنا  األمم،  بني  كنمودج  يؤخذ  وتدبيرنا  القمم، 

تعاملنا كجانحني تنقصهم التهم.

نحن أيضا نحب كرة القدم،

من بن مبارك ألقصبي، ومن عالل لفرس، ومن حميدوش 
اإلستاتيجيات  ن��ع��رف  ل��زي��اش.   التيمومي  وم��ن  لعسيلة  

واخلطط من mw إلى 352 وعبر  424.

الغابة،  انتصاراتنا شجيرات حتجب  أن  نعرف  أيضا  لكن 
املال  وإه��دار  التبدير  غابة  النفوذ،  واستغالل  الفساد  غابة 
العام، غابة الزبونية واإلفالت من العقاب، غابة الالمساوات 
كل  لهم  والنواحي، غابة من  املركز  والبوادي، بني  املدن  بني 

شيء ومن ليس لهم أي شيء ، غابة %90 مقابل 10 %.

نحن أيضا نحب كرة القدم،

تقدم منتخبنا في سلم ترتيب الفيفا مهم عندنا ومفخرة 
بني األمم،

تبقى في نظرنا  والرشوة  والصحة  التعليم  لكن مؤشرات 
مهمة إن لم تكن هي األهم.

نحن أيضا نحب كرة القدم، 

سنفرح كلما تقدم أحد منتخباتنا وانتصر، سنفرح إن توج 
أحد العبينا أو اشتهر، لكن إن تطورت قدرة شرائنا سنفرح 
أكثر، إن حتسن تعليمنا سنفرح أكثر، إن اطمأن القلب على 
مستقبل أطفالنا سنفرح أكثر، إن حتسن اقتصادنا سنفرح 

أكثر، مع دمقرطة مؤسساتنا سنفرح أكثر.

و سنظل نحن أيضا نحب كرة القدم.

نحن أيضا نحب كرة القدم
محيي الدين لوكيلي
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الرأي

األبرز،  يكن  لم  إن  ب��ارزا  عامليا  العالم حدثا  كأس  يعتبر 
األكبر  املسابقة  بكونه  بها  يحظى  التي  للمتابعة  نظرا 
بالكأس  ال��ف��وز  ويعتبر  ال��ع��ال��م.  ف��ي  شعبية  األك��ث��ر  للعبة 
العاملية أو احتضان فعاليات املسابقة حلما يراود العديد 
املسابقة  ت��ذره��ا  التي  املباشرة  ل��ألرب��اح  نظرا  ال���دول،  م��ن 
على البلد املنظم والفيفا على حد سواء، أو األرباح الغير 
الذي يحظى  واإلشعاع  الصدى  في  تتجلى  التي  مباشرة 
ال  التي  ال��دول  وخصوصا  العاملي،  املستوى  على  البلد  به 

تتحلى بشعبية كبيرة.

بالنسبة  أهمية  األكثر  هو  األخير  العامل  ه��ذا  ويعتبر 
فلم  للمسابقة.   22 النسخة  تستضيف  التي  قطر،  لدولة 
تكن قطر، من خالل وضع ملف ترشيح كأس العالم للسنة 
احلالية، تسعى إلى حتصيل مداخيل مادية يستفيد منها 
اقتصادها، لكن يبقى السبب األساسي خلف رغبة اإلمارة 
املستوى  على  ص��ورت��ه��ا  تلميع  ه��و  )احل��ج��م(  الصغيرة 
عدة  منذ  قطر  فيه  انخرطت  ال��ذي  املشروع  وهو  الدولي، 

سنوات.

فقطر لم تذخر جهدا في تسويق صورتها على املستوى 
أو متويل  ش��راء  خ��الل  العاملي من 
إعالمها  وتطوير  الصحف،  بعض 
ال��رس��م��ي منذ  ال��غ��ي��ر  أو  ال��رس��م��ي 
أو من  التسعينات،  بداية منتصف 
خالل شراء أندية واستثمار أموال 
ض��خ��م��ة م���ن أج����ل ج��ل��ب أفضل 
خيالية،  بعقود  العامليني  الالعبني 
التي  االس��ت��ث��م��ارات  م��ن  غيرها  أو 

تقدر مبليارات الدوالرات.

منذ عقود، لم تعد الفيفا مؤسسة 
تنظيم  إل��ى  تهدف  فقط،  رياضية 
اللعبة ونشرها على أوسع نطاق، بل 
أصبحت مؤسسة رأسمالية بامتياز 
أكبر  حتقيق  هو  األساسي  هدفها 
قدر من األرباح، وإن كان ذلك على 
املستضيفة  ال���دول  شعوب  حساب 

1978 باألرجنتني أفضل  العالم. وتعتبر نسخة  لكأس 
العسكري  للنظام  منحها  مت  والتي  ذل��ك،  على  مثال 
لفيديال الذي أمعن في قمع واختطاف وحتى اغتيال 
كافة األصوات الرافضة لالنقالب، لكن كل هذا لم مينع 
الفيفا من إعطاء حق تنظيم تلك النسخة لألرجنتني.

لم تكن هذه املرة األولى أو األخيرة التي تتغاضى فيها 
الفيفا عن وضعية حقوق اإلنسان بالدول املنظمة في 
مقابل األرباح. ولم تكن نسخة هذه السنة استثناء في 
هذا السياق، بل مت منحها حق تنظيم احلدث العاملي 
البالد،  تعرفها  كانت  التي  احلقوقية  الوضعية  بالرغم 
العمال،  ك��ذا حقوق  أو  احل��ري��ات،  س��واء على مستوى 
قبول  عند  ف��آن��ذاك،  بينهم.  من  األجانب  وخصوصا 
للعمال  املنظمة  القوانني  كانت   2010 سنة  ترشيحها 
يتم من  وال��ت��ي  الكفالة،  نظام  ت��ن��درج حت��ت  األج��ان��ب 
له  ال��س��م��اح  وع���دم  ال��ع��ام��ل  ج���واز سفر  خاللها سحب 
مشغله،  موافقة  دون  لبلده  ال��ع��ودة  أو  العمل  بتغيير 
الشيء الذي يعتبر شكال من أشكال العبودية املعاصرة. 
وبالرغم من تطبيق هذا النظام على كافة العمال، إلى 
أن أبرز العمال املهاجرين الذين عانوا منه هم املنتمني 
جلنوب شرق أسيا )الهند، بنغالديش، ...( نظرا للنظرة 

العنصرية والدونية التي عوملوا بها.

ينضاف إلى كل هذا، الظروف القاسية التي يشتغل بها 
الطبيعية  وال��ظ��روف  السالمة،  ش��روط  غياب  من  العمال 
أو   12 التي قد تصل حتى  العمل  القاسية وطول ساعات 
14 ساعة يوميا، إضافة إل��ى ع��دم دف��ع أج��ور العمال ملدد 
طويلة أو حرمانهم منها بشكل مطلق، بالرغم من هزالة 
هذه األجور للجزء األكبر من العمالة األجنبية. وقد كان 
من  الضوء  لتسليط  مناسبة   2022 العالم  ك��أس  تنظيم 
طرف مجموعة من املنظمات الدولية على وضعية العمال 
األجانب وظروف عملهم، خصوصا مسألة سالمة العمال 
في أوراش كأس العالم والتي أثارت جدال كبيرا وتضاربا في 

األرقام بني منظمات يشهد لها باملصداقية. 

الغارديان من خالل دراسة أجنزتها  فقد أشارت جريدة 
انطالق  م��ن��ذ  أج��ن��ب��ي  ع��ام��ل   6500 وف����اة ح���وال���ي  ع��ل��ى 
وال��ذي ينحدر معظمهم من  العالم احلالية،  أوراش كأس 
العديد  تداولته  ال��ذي  الرقم  وهو  آسيا،  شرق  جنوب  دول 
تأكيده  يتم  لم  املقدم  الرقم  لكن  الصحفية.  املنابر  من 
أك���دت منظمة  ف��ي ح��ني  دول��ي��ة.  م��ن ط���رف أي منظمة 

لقوا حتفهم،  املهاجرين  العمال  أن اآلالف من  أمنيستي 
لكون  للوفيات  تقريبي  عدد  حتديد  من  تتمكن  لم  لكنها 
اإلحصائيات املقدمة من طرف الدولة القطرية لم متكن 
من التحقق من العدد احلقيقي. لكنها، شككت في األرقام 
الرسمية املقدمة باعتبار أن جزءا كبيرا من الوفيات التي 
عدد  سن  صغر  باعتبار  شك  مثار  اعتبرت  تسجيلها  مت 
التي  الصحية اجل��ي��دة  وك���ذا احل��ال��ة  امل��ت��وف��ني،  م��ن  كبير 
التي  اإلجبارية  الطبية  الفحوصات  خالل  حتديدها  مت 

يخضع لها كل عامل مهاجر.

في املقابل، لم تقدم منظمة العمل الدولية في تقريرها 
الذي صدر قبيل انطالق املونديال أرقاما محينة إلى غاية 
التأكد من وفاة  أن��ه مت  إل��ى  أش��ارت  لكنها باملقابل   ،2022
العاملني في   2020 50 عامال مهاجرا خالل سنة  حوالي 
أوراش اإلعداد لكأس العالم، رغم تأكيدها أن الرقم املصرح 
فيه.  مبالغا  يبقى  الغارديان  دراس��ة جريدة  به من طرف 
في  بها  القيام  مت  التي  اإلصالحات  لكافة  إشارتها  ورغ��م 
كافية  تبقى غير  أنها  إلى  العمال،  العمل وسالمة  قوانني 
لضمان شروط عمل سليمة، مع غياب الضمانات الستمرار 
تطبيقها بعد كأس العالم، خصوصا 
وأن هذه اإلصالحات مت القيام بها 
نظرا لألضواء املسلطة على النظام 
القطري، ورغبته في حتسني صورته 

أمام الرأي العام الدولي.

لكن من جهة أخرى، جتدر اإلشارة 
املنددة  اإلع��الم��ي��ة  احلملة  أن  إل��ى 
مب��ون��دي��ال ق��ط��ر ل���م ت��ك��ن األول����ى. 
التي  إفريقيا  جنوب  تعرضت  فقد 
إلى   2010 نسخة  تستضيف  كانت 
ح��م��ل��ة إع��الم��ي��ة ق��وي��ة ت��ش��ي��ر إلى 
التهيئة  أعمال  تقدم  مخاوف حول 
 2014 مونديال  وكذلك  للمونديال، 
بالبرازيل والتي ربطت االحتجاجات 
آنذاك  يعرفها  ك��ان  ال��ت��ي  الشعبية 
الشارع البرازيلي بسخط شعبي من 
أن  حتاول  كانت  احلمالت  هذه  لكن  املونديال.  تكلفة 
تنشر بشكل غير مباشر رسالة مفادها أن دول اجلنوب 
غير قادرة على تنظيم هذه األحداث الرياضية العاملية، 
دول  على  حكرا  يبقى  أن  يجب  تنظيمها  أن  ل��و  كما 
الشمال، أو ما يطلق عليه بالدول املتقدمة. في حني 
أن روسيا لم تتعرض لنفس االنتقادات الالذعة بالرغم 
من ضمها بشكل أحادي شبه جزيرة القرم سنة 2014، 

أي بأربع سنوات قبل تنظيم املونديال.

إن ازدواج معايير دول املركز الرأسمالي في تعاطيها 
مع ملفات حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق العمال 
في  س��واء  العاملة  للطبقة  واستغاللها  خ��اص،  بشكل 
بلدانها أو في الدول التابعة لها، يفقدها أي مصداقية 
في انتقاد الدول األخرى. لكن هذا ال مينعنا من القول 
من  تشييدها  مت  التي  املنشآت  ه��ذه  ك��ل  أن  باملقابل 
مالعب وبنيات حتتية لم تكن دون ثمن، بل أدى ثمنها 
الهجرة  إلى  الفقر  عمال مهاجرون اضطرتهم ظروف 
من أجل لقمة عيش ميكن أن يؤدوا ثمنها بأجسادهم 

أحيانا، أو بأرواحهم في أحيان أخرى.>

 
إن ازدواج معايير دول 

المركز الرأسمالي في تعاطيها مع 
ملفات حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق 

العمال بشكل خاص، واستغاللها للطبقة العاملة 
سواء في بلدانها أو في الدول التابعة لها، يفقدها 
أي مصداقية في انتقاد الدول األخرى. لكن هذا ال 

يمنعنا من القول بالمقابل أن كل هذه المنشآت التي تم 
تشييدها من مالعب وبنيات تحتية لم تكن دون ثمن، 
بل أدى ثمنها عمال مهاجرون اضطرتهم ظروف الفقر 

إلى الهجرة من أجل لقمة عيش يمكن أن يؤدوا 
ثمنها بأجسادهم أحيانا، أو بأرواحهم في 

أحيان أخرى.

قطر 2022:  كأس عالم برائحة العرق والدم
عصام بنكروم
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

   >>> 

>>>

في  تغيير  إح��داث  قدرته على  في  باألساس  تكمن  تشكيل سياسي  أي  قيمة 
الواقع باجتاه أهدافه املعلنة، وفي خدمة مصالح الشريحة التي ميثلها؛ في ذكرى 
انطالقة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وبالوقوف عند مهماتها التأسيسية، 
من املهم أن نتذكر أن عنوان التشكل األساسي لهذا الفصيل الوطني املقاتل؛ هو 

حترير فلسطني.

حبش  جورج  احلكيم  رأسها  وعلى  العرب  القوميني  حركة  قيادة  انبرت  حني 
لتشكيل اجلبهة، فإنها بحثت عن إطار لتوحيد الطاقات لهزمية العدو الصهيوني، 
كجزء مركزي من مواجهة شاملة للشعوب العربية ضد قوى االستعمار والهيمنة، 
وهو ما حدد هوية اجلبهة لتتمحور حول قتال العدو الصهيوني والسعي واحلشد 
والتنظيم؛ ألجل حتقيق هزميته، أي أن مهمة اجلبهة آنذاك، رغم وضوح الهوية 
مفهومي  عن  تنفصل  تكن  لم  التأسيس؛  سنوات  عبر  لها  والفكرية  الطبقية 

الوحدة الوطنية والعربية.

في ستينيات القرن املاضي رمبا كان للحمولة األيديولوجية، دور كمادة للجدل 
مما  الكثير  هناك   ٢٠٢٢ العام  في  ولكن  االصطفاف،  وحتى  والتباين  والنقاش 
الكثير من أهداف ومهمات اجلبهة، حتى وإن كان هذا  أبرزه حتقق  تغير، لعل 
التحقق لم يسجل كإجناز جبهوي، لعل أبرزها ذلك االنحياز اجلماهيري الواضح 
نحو تبني وممارسة خيار املقاومة بكافة أشكالها مبا يشكل امتداد ملفهوم حرب 
الشعب طويلة األمد، وبكل وضوح ميكن الوقوف عند حجم التحوالت التي مرت 
بها العديد من القوى السياسية الفلسطينية والعربية، مبا يتواءم مع ما نادت 
وعملت ألجله اجلبهة لسنوات طويلة، فبشكل أو بآخر صاغت اجلبهة مالمح 
وشكلت  الصهيوني،  والعدو  االستعماري  للغزو  املقاوم  والعربي  الوطني  املوقف 
العدو؛  للمواجهة مع  والكفاحية معايير عربية  السياسية  أدبياتها وممارساتها 
مواجهة  في  الواقفة  القوى  بني  األيديولوجي  التنافر  دور  تقليص  في  أسهم 
االستعمار، ضراوة العدوان واتضاح جدوى خيار القتال قياًسا بخيارات التسوية 
العربية واضطرارها  املقاومة  انكشاف ظهر قوى  ناهيك عن  واالستسالم، هذا 

للتضافر والقفز عن حواجز األيديولوجية.

مقاومة  انطالقتنا  بشعار  العام،  لهذا  اجلبهة  انطالقة  عنوان  هي  املقاومة 
يناقش  أن  ما يجب  ولكن  بتاريخها،  واتصال ممارستها  بامتداد  اجلبهة  تذكر 
اليوم بشأن اجلبهة وأكثر من ذلك بشأن فلسطني هو تلك احلاجة الفلسطينية 
الدائمة لشكل وحدوي/جبهوي، جلبهة وطنية فلسطينية وعربية في مواجهة 
داعمي  مع  التطبيع  قوى  وتضافر  ال��ع��دوان،  تصعيد  ظل  في  خصوًصا  العدو؛ 

الكيان الصهيوني؛ سعًيا لتحطيم صمود شعوب املنطقة.

العدو  وج��ه  في  الكفاح  تخوض  جامعة  وطنية  بنية  ودور  وج��ود  استعادة  إن 
ملساحات  تقليص  ولكن  سياسية،  مثالية  عن  بحًثا  أو  ت��رًف��ا،  ليس  الصهيوني 
طريق  على  ال��ع��وائ��ق  وتضع  الفلسطينيني  تستنزف  التي  والتباين  اخل��الف 
كفاحهم الوطني، فال ميلك الفلسطيني ترك قطاع من شعبه أو الشعوب العربية 
خارج رؤيته جلبهة املقاومة، وخارج ممارسته اليومية للحشد والتأطير ملصلحة 
املقاومة، وفي معركة الوجود، رمبا تكون بعض أدوات اجلبهة قد افتقدت للنجاعة 
في حتقيق مهماتها، ولكن ذلك ال ينقص من جدارة وأولوية هذه املهمات قيد 
أمنلة، بالوحدة واملقاومة، بجبهة املقاومة الوطنية املوحدة، ميضي شعبنا نحو 
الوحدوي  البناء  هذا  حتقيق  وباجتاه  مصيره،  وتقرير  أرضه  وحترير  انتصاره 
املقاوم متضي اجلبهة في نضالها على طريق اختطه مؤسسوها وقادتها الشهداء 

منذ بداية نضالهم.

في ذكرى انطالقة الشعبية
جبهة الشعب: جبهة املقاومة

اجلبهة الدميقراطية  لتحرير فلسطني تدعو الستراتيجية 
نضالية توحد شعبنا في كل جتمعاته وجتبر العالم على 

التعاطي إيجابا مع قضيتنا

 

مع  للتضامن  العاملي  ال��ي��وم  مبناسبة 
ن��ظ��م��ت اجلبهة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي،  ال��ش��ع��ب 
األمم  مقر  أم��ام  اعتصاما  الدميقراطية 
فيها عدد من  بيروت شارك  في  املتحدة 
والفصائل  اللبنانية  األح����زاب  ممثلي 
ممثلو  أي��ض��ا  ش���ارك  كما  الفلسطينية، 
اجلبهة  وأنصار  وجل��ان شعبية  احت��ادات 

ومنظماتها..

حمود  عطاالله  الشيخ  ب��داي��ة  حت��دث 
امل���ق���اوم���ة ف���ي لبنان  ب���اس���م  ك��ل��م��ة  ف���ي 
الفلسطيني  الشعب  الى  بالتحية  فتوجه 
ومقاومته الباسلة التي تقدم أروع مالحم 

أن  أرض فلسطني، معتبرا  البطولة على 
املقاومة  فلسطني  يوم  هو  التضامن  يوم 
التي ما زالت عنوان لكل حر على مساحة 
العالم، ووجب على جميع األحرار توفير 
ليواصلوا  ومناضليها  لشعبها  الدعم  كل 
مجددا  الصهيوني،  العدو  ضد  نضالهم 
دعمه للمقاومة املتصاعدة في كل أرجاء 

فلسطني.

كما حتدث األسير احملرر املناضل انور 
ياسني فوجه التحية لألسرى وللمناضلني 
الفلسطينية،  االرض  ع���ن  امل���داف���ع���ني 
ال���ذي لم  ال��ي��وم  م��ؤك��دا على أهمية ه��ذا 
سالت  عندما  إال  املتحدة  االمم  تعتمده 
الكلمة  ك��ان��ت  وع��ن��دم��ا  املناضلني  دم���اء 
للمقاومة، لذلك املطلوب اليوم من جميع 
وإنهاء  ال��وح��دة  اس��ت��ع��ادة  الفلسطينيني 

االنقسام.

وحتدث عضو املكتب السياسي للجبهة 
الدميقراطية الرفيق علي فيصل فقال: إن 
هذا اليوم لم يأت اال بنتيجة التضحيات 
التي قدمها شعبنا وأيضا الوحدة الوطنية 
االنتصارات  أنتج  سياسي  برنامج  خلف 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ك��رس��ت االع��ت��راف الدولي 
في  حقه  مقدمتها  وف��ي  شعبنا  بحقوق 
وعاصمتها  الفلسطينية  دول��ت��ه  إق��ام��ة 
تدخل  أي  ب��دون  وتقرير مصيره  القدس 

خارجي وحق العودة وفقا للقرار 194.

الصف  ت���وح���ي���د  ال�����ى  ف��ي��ص��ل  ودع������ا 
الوطنية  ال��ع��الق��ات  وب��ن��اء  الفلسطيني 
ع��ل��ى أس����اس ال��ش��راك��ة ال��وط��ن��ي��ة ودع���وة 

على  شعبنا  م��ع  للتضامن  ال��ع��ال��م  دول 
ن��ض��ال��ي��ة جديدة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  أرض��ي��ة 
في  الفلسطيني  الشعب  حولها  يتوحد 
حلركتنا  االعتبار  وإع���ادة  جتمعاته،  كل 
ال��ت��ح��رري��ة ك��ون��ه��ا ح��رك��ة م��ق��اوم��ة ضد 
ي��ت��ط��ل��ب تطبيق  االح����ت����الل، وه����ذا م���ا 
ق����رارات اإلج��م��اع ال��وط��ن��ي ف��ي منصاته 
العديدة التي كان آخرها إعالن اجلزائر، 
وإن���ه���اء االن��ق��س��ام وق��ط��ع ال��ع��الق��ة مع 
الوحدة  أن  االحتالل االسرائيلي، مؤكدا 
واملقاومة أقصر الطرق إلنهاء االحتالل.

وإذ توجه بالتحية الى شعبنا املنتفض 

مقاومته  على  الفلسطينية  الضفة  في 
املتحدة  االمم  ختاما  دعا  فقد  الباسلة، 
وامل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���رارات 
إسرائيل  ع����زل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال���دول���ي���ة 
وم��الح��ق��ة ق��ادت��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��م مجرمي 
ح����رب وم��ح��اك��م��ت��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا متثل 
واإلره���اب  لالستعمار  األب��ش��ع  ال��ن��م��وذج 
املستوى  على  السياسي  الدعم  وترجمة 
الدولي باالستجابة لالحتياجات املعيشية 
الفلسطينيني  ل��الج��ئ��ني  واالق��ت��ص��ادي��ة 
الغوث وضرورة  بوكالة  يتعلق  خاصة مبا 
االمريكية  االبتزاز  من سياسة  حمايتها 
الضرورية  االموال  وتوفير  واالسرائيلية، 
التي متكن الوكالة من القيام بدورها في 
االغ��اث��ي خاصة  ال��دع��م  م��ش��اري��ع  توفير 
ب��اع��ت��م��اد خ��ط��ة ط����وارئ اغ��اث��ي��ة شاملة 
لشعبنا في لبنان واعمار مخيم نهر البارد   
املدمرة في سورية كما طالب  واملخيمات 
احلقوق  ع��ن  ب��اإلف��راج  اللبنانية  ال��دول��ة 
مقدمتها  وف��ي  واالجتماعية  اإلنسانية 
واحلق  ع��م��ل  إج����ازة  دون  بالعمل  احل���ق 
الدعم  أش��ك��ال  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  بالتملك 
الفلسطينية  وال��ت��ج��م��ع��ات  للمخيمات 
العالقة  مل��س��ت��وى  ي��رق��ى  ال����ذي  ب��ال��ش��ك��ل 
التاريخية بني الشعبني، وفي اخلتام سلم 
وفد من املشاركني نص مذكرة موجهة الى 
العام لالمم املتحدة دعت التخاذ  االمني 
ال��ع��دو االسرائيلي  اج���راءات رادع���ة ض��د 

وتوفير احلماية الدولية لشعبنا.

عن صفحة  )ج د ت ف(
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الدولية

أين تتجه الصني؟

بداية  خ��الل  السوفياتي  االحت��اد  سقوط  منذ 
وت��ف��ك��ي��ك منظومة  امل���اض���ي،  ال��ق��رن  ت��س��ع��ي��ن��ات 
أوروب�����ا ال��ش��رق��ي��ة، ك��ان��ت األن���ظ���ار م��ت��ج��ه��ة إلى 
اشتراكية  ك��دول��ة  ال��ش��ع��ب��ي��ة،  ال��ص��ني  ج��م��ه��وري��ة 
واكب  ما  مع  الصيني،  الشيوعي  احل��زب  يقودها 
أطلقتها مختلف وسائل  واسعة  دعاية  ذلك من 
بقيادة  الغربية  باالمبريالية  املرتبطة  اإلع���الم 
االمبريالية األمريكية؛ حول نهاية االيديولوجية 
وجناح النظام الرأسمالي العاملي كنظام ابدي قادر 
أن  استطاعت  الصني  أن  إال  العالم.  قيادة  على 
للعالم  املتوحشة  الليبيرالية  اكتساح  مع  تتأقلم 
االمبريالية  متثله  ال��ذي  الواحد  القطب  وسيادة 
الدول  منظومة  هكذا سهل سقوط   األمريكية. 
مهمة  م��ن  وارس����و  ح��ل��ف  وتفكيك  االش��ت��راك��ي��ة 
الواليات  بقيادة  الغربية،  االمبريالية  استيالء 
الغياب  ه��ذا  استغلت  ال��ت��ي  األمريكية  املتحدة 
لتعيد عهد االستعمار املباشر عبر احتالل العديد 
من الدول مببررات واهية منها افغانستان والعراق 
وغير  املباشرة  هجوماتها  من  كثفت  كما  وليبيا، 
املباشرة لتفتيت العديد من البلدان مثل فدرالية 
كما  وغيرها.  شيكوسلوفاكيا  ودولة  يوغوسالفيا 
ليهاجم  ودفعته  الناتو  حلف  ميزانية  من  رفعت 
ف��ي��درال��ي��ة روس��ي��ا، م��ن ج��ه��ة، وم���ن ج��ه��ة أخرى 
عالقات  نسج  عبر  للصني  حترشاتها  من  كثفت 
ال��ت��ي استرجعتها  ت��اي��وان  اس��ت��ف��زازي��ة م��ع دول���ة 

الصني والتي تشكل جزء من ترابها الوطني.

 خ���الل ه���ذه احل��ق��ب��ة ال��ت��ي اس��ت��ط��اع��ت الصني 
العاتية  الرأسمالية  التغيرات  عواصف  تقاوم  أن 
ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت اج��ت��ث��اث ك��ل م��ا حت��ق��ق خالل 
من  واكبهما  وم��ا  والصينية  ال��روس��ي��ة  ال��ث��ورت��ني 
حترر بلدان وشعوب املستعمرات وحتقيق العديد 
والطبقات  العاملة  الطبقة  املكتسبات لصالح  من 
احلزب  طبق  الراسمالية،  البلدان  ف��ي  الشعبية 
الشيوعي الصيني سياسة براغماتية، متثلت في 
واالستثمار  اخلاصة  املؤسسات  عن  احلظر  رفع 

األجنبي حتت عنوان " اإلصالح واالنفتاح "،.

الغرب،  السياسة حسنت عالقات بكني مع  هذه 
املاليني  االرت��ق��اء بحياة  ف��ي  م��ا ساهمت  وب��ق��در 
ما  بقدر  الفقر،  م��ن  وإخ��راج��ه��م  الصينيني  م��ن 
من  الصينيني  الرأسماليني  م��ن  العديد  مكنت 
الغربيني،  الرأسماليني  كبار  مصاف  إلى  االرتقاء 
رأسمالية   امبراطوريات  تأسيس  من  مكنتهم  بل 
والسؤال  اجلنسيات.  متعددة  بالشركات  مشابهة 
احلزب  لسياسة  متتبع  كل  ذهن  إلى  يبادر  ال��ذي 
مرحلي  تكتيك  هذا  هل  هو:  الصيني  الشيوعي 
في انتظار ان تصبح الصني قوة عظمى، تضاهي 
يقوم   ذلك  بعد  االمريكية،  املتحدة  الواليات  قوة 
خالل  الصينيون  الرأسماليون  راكمه  ما  بتأميم 
هذه الفترة احلرجة؟ اوبالعكس من ذلك، أي ان 
رهينة  أصبحت  الصيني  الشيوعي  احلزب  قيادة 
التي  الصينية  الراسمالية  ال��ش��رك��ات  اي���دي  ب��ني 
االستيطان  املتعددة  بالشركات  عالقاتها  وطدت 
العاملة،  الطبقة  استغالل  سياسة  تنفذ  وال��ت��ي 
وان الكالم عن املاركسية اللينينية هو لالستهالك 

الداخلي فقط. 

الشيوعي  ل��ل��ح��زب  ال��ع��ش��ري��ن  امل���ؤمت���ر  أن  إال 
عن  أب���ان  اخل��ت��ام��ي،  بيانه  خ��الل  م��ن  الصيني، 
ت��وج��ه ج��دي��د ي���روم اع���ادة  سيطرة ال��دول��ة على 

املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

 إن التحاليل التي تقدمها مراكز البحوث املمولة 
ان  تبني  دائما  االمبريالية،  صناديق  ط��رف  من 
احلزب  ق��ادة  عنها  يتحدث  التي  االيديولوجية 

السياسة  على  اال  تنطبق  ال  ع���ادة،  ال��ش��ي��وع��ي، 
املؤمتر  ت��وج��ي��ه��ات  ان  اال  ل��ل��ح��زب،  ال��داخ��ل��ي��ة 
االخير، هي في غاية الوضوح، في عودة املاركسية 
الدولة  السياسة، عبر حتكم  الى مسرح  اللينينية 
السياسات اخلارجية  العام، وتشجيع  القطاع  في 
الدولي  الوضع  تغيير  بهدف  احل��ازم��ة  واألمنية 
الراهن. فتقرير امني عام احلزب الشيوعي  الذي 
التي  والسياسية  االيديولوجية  القواعد  يحدد 
املقبلة  سنوات  اخلمس  خ��الل  اعتمادها  سيتم 
تثبت للعالم ان الصني لديها رؤية وطنية ودولية 
احلداثة  فصل  ال��ى  تدعو  الرؤية  ه��ذه  متكاملة. 
السياسية واالجتماعية  املعايير  االقتصادية عن 
الغربية. في هذا الصدد تقدم الصني نظاما دوليا 
جديدا يرتكز على القوة اجليوسياسية الصينية 
املختلف عن القوة اجليوسياسية االمريكية، كما 
تتوافق  التي  املعايير  انها تتضمن مجموعة من 
مصالح  م��ع  ول��ي��س  وقيمها  ال��ص��ني  مصالح  م��ع 
اعتماد  يتم  ان  بالصدفة  وليس  وقيمه.  ال��غ��رب 
 " على  الهجوم  من  دون��غ  تسي  م��او  مصطلحات 
شن  م��ع  ليتزامن  الراسمالي"  الطريق  اص��ح��اب 

احلزب حمالت تاميم كاسحة. 

يركز  احل��زب  ان  إل��ى  تشير  العامة  فالتغييرات 
اليوم على القومية الصينية واألمن القومي. كما 
أي  للنضال،  اللينيني  املاركسي  املفهوم  ذك��ر  أن 
حل  ال��ى  العنفية  الوسائل  استعمال  إل��ى  السعي 
كما  والدولي.  احمللي  املجتمع  داخل  التناقضات 
صاحب التقرير حملة دعائية كبيرة حول حاجة 
خالل  م��ن  الصعبة  ل��الوق��ات  لالستعداد  ال��ص��ني 

تقوية روحها النضالية. 

ومن اإلشارات التي لها داللة بالغة، زيارة اللجنة 
أعلى  وهي  املنتخبة،  السياسي  للمكتب  الدائمة 
هيئة سياسية الى منطقة يانان، وهي املكان الذي 
اق��ام فيه ماوتسي دون��غ ، خالل احل��رب األهلية 
احلرب  وخ��الل  الصينيني  القوميني  األول��ى ضد 
املؤمتر  فيه  انعقد  الذي  املكان  وهو  اليابان،  ضد 
السابع للحزب الشيوعي بقيادة ماو الذي انتصر 
ع��ل��ى خ��ص��وم احل���زب ال��داخ��ل��ي��ني، س��ن��ة 1945، 
القومي  الزعيم  بهزمية  انتهت  التي  السنة  وهي 
املناهض للشيوعية تشيانغ كاي شيك وفراره الى 
الداللة، اكدت، كذلك  تايوان وفلول نظامه. هذه 
استكمال وحدتها  الصني مصممة على  ان  على 

باستعادة تايوان في افق ال يتعدى سنة 2049. 

ي��ظ��ه��ر ان احل����زب ال��ش��ي��وع��ي ال��ص��ي��ن��ي، حتت 
البالد  تتمتع  ان  على  مصمم  احلالية  ال��ق��ي��ادة 
واالقتصادي  والسياسي  االي��دي��ول��وج��ي  ب��االم��ن 
يجب  االم��ن  هذا  ان  كما  االستراتيجي.  وكذلك 
كما  الداخلية.  احلزبية  احلياة  على  ينطبق  ان 
مسؤولي  م��ن  ال��ع��دي��د  باستبعاد  ق��ام  امل��ؤمت��ر  ان 
على  والتركيز  اإلصالحية  العقلية  ذوي  احل��زب 
الذي  احلالي  الصيني  للزعيم  املوالية  العناصر 
يعيد ب��دا ف��ي نسخ أج���زاء ه��ام��ة  م��ن اخلطط 
اقتصاد  دف��ع  على  ع��ازم  فهو   ، م��او  التي طبقها 
الصني بعيدا من الرأسمالية القائمة على السوق 
وتعيني  الشركات احلكومية  تأهيل  وإعادة  احلرة 
باالبتكار  ي��دف��ع  ال���ذي  رئيسي  كمحرك  ال��دول��ة 
وعضوات  أعضاء  يذكر  فالتقرير  التكنولوجي. 
العاملية  ل��ل��رؤي��ة  اجل��ي��د  ب��االس��ت��ي��ع��اب  احل����زب 
األدوات  وتطبيق  اللينينية  املاركسية  ومنهجية 
التحليلية للمادية الدياليكتيكية والتاريخية من 
الصني  تواجه  التي  الكبرى  التحديات  فهم  اجل 

والعالم.>

ل

السودان:
قوى التغيير اجلذري  ترفض " االتفاق اإلطاري" 

الناطق  وداع��ة  سليمان  الزميل  قال 
الشيوعي،  للحزب  "املكلف"  الرسمي 
املقاومة  جل����ان  خ�����روج  ت���زام���ن  إن 
في  ل��الت��ف��اق  راف��ض��ه  وق���وى سياسية 
اح��ت��ج��اج��ات، ش��ه��دت إط��الًق��ا كثيًفا 
للغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية 
ض��رب��ة م��وج��ع��ة ل��الت��ف��اق اإلط�����اري، 
وأضاف إن االتفاق وقف ضد تطلعات 
السودانيني، وأشار وداعة إلى أن الشارع 
رف��ع شعار  ال��ث��وري حسم خياره حني 

الالءات الثالث.
ب��أن تسمية االتفاق  وأض��اف وداع��ة 
تغير من  ال��ن��ه��ائ��ي ال  أو  اإلط����اري  ب��� 
االنقالب  شرعية  منح  ألنه  طبيعته 

ال يستحقها.
ويرى الناطق الرسمي املكلف للحزب 
االتفاق  أن  وداع��ة  سليمان  الشيوعي 
اإلط������اري ل���ن ي��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق أم���ام 
يفسح  ول���ن  ال���ث���ورة،  أه����داف  حتقيق 
املجال أمام قادة االنقالب لإلفالت من 
وقعت  التي  االنتهاكات  ج��راء  العقاب 
بعد االنقالب، وستجري بعد تشكيل 
وداعة  يرى  والتي  اجلديدة  احلكومة 
وشروط  إلم����الءات  ستخضع  ب��أن��ه��ا 
دولية، وتساءل عن مصير دماء ال121 
شهيًدا، الذين سقطوا بعد انقالب 25 

أكتوبر.

وذك���ر وداع���ة ب��أن االن��ق��الب ك��ان في 
أن  إل��ى  مشيًرا  السقوط،  إل��ى  طريقه 
أعتى  أسقطت  مجربة  أسلحة  هناك 
يجرى  وك��ان  الديكتاتورية،  األنظمة 
واإلضراب  املدني  للعصيان  الترتيب  
ال��ش��ام��ل، وب��ذل��ك سيفقد  ال��س��ي��اس��ي 
االستمرار  ع��ل��ى  ق���درت���ه  االن���ق���الب 

والتحضير ملا بعد سقوطه.
من جانبه أعلن حتالف قوى التغيير 
السياسي  ل��الت��ف��اق  رف��ض��ه  اجل����ذري 
والقوة  اجل���ن���راالت  ال��ت��ح��ال��ف  وات��ه��م 
وراثة  مبحاولة  االت��ف��اق  على  املوقعة 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ائ��د، م��ش��ي��ًرا إل��ى أن قوى 
بخًسا  ثمًنا  ق��دم��ت  ال��ن��اع��م  ال��ه��ب��وط 
االقتصادي  ال��ت��ح��ال��ف  الس���ت���م���رار 
وأكد   الناعم"  والهبوط  "العسكر  بني 
ترتب  ظلت  ال��ث��ورة  ق��وى  أن  التحالف 
املرتبطة  امل��دن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  لتجهيز 

بالتغيير اجلذري.

االتفاق اإلطاري يهدف لتصفية الثورة

 االتفاق اإلطاري الذي وقعت عليه 
أن  أك��د  أم���س..  الناعم  الهبوط  ق��وى 
غير  آخر  اختاروا طريًقا  قد  موقعيه 

ط��ري��ق ث���ورة دي��س��م��ب��ر، ه���ذا االتفاق 
ت���ن���اول ف��ق��ط ق��س��م��ة ال��س��ل��ط��ة بني 
وأغفل  واملدنية،  االنقالبية  الطغمة 
األساسية،  ال���ص���راع  ق��ض��اي��ا  مت���اًم���ا 
بشعارات  االل��ت��زام  عمد  عن  فتجاهل 
ومطالب الثورة الرئيسية وألتف عليها 
التوافق حولها الحًقا،  أن يتم  بحجة 
ليطويها  ل��ه��ا  ي���ع���ودوا  ل���ن  وب��ال��ط��ب��ع 

النسيان حسب ظنهم.
االت���ف���اق اإلط�����اري وامل���ف���روض من 
ثورة  لتصفية  أس��اًس��ا  يهدف  اخل���ارج 
وإعادة  إجنازاتها  كل  وإلغاء  ديسمبر 
إنتاج النظام املباد في نسخة جديدة، 
عطلتها  والتي  سياساته  ذات  وإع���ادة 
ال��ث��ورة م��ؤق��ًت��ا، ل��ي��ق��وم ب����دوره كخادم 
الطفيلية  الرأسمالية  ملصالح  وحامي 
واملدنية  العسكرية  وال��ب��ي��روق��راط��ي��ة 

احمللية وحلفائهم في اخلارج. 
االستقرار  يحقق  ل��ن  االت��ف��اق  ه��ذا 
املزعوم الذي يتحدث عنه دعاة الهبوط 
الناعم، طاملا أن أي حكومة تقوم على 
أساس هذه التسوية ستسير على ذات 
النظام املباد،  الطريق الذي سار عليه 
وحمدوك ما زال مستمًرا حتى اآلن. 

والبنك  ل���ش���روط  اإلذع������ان  ط���ري���ق 
االرتهان  طريق  الدوليني:  والصندوق 
ل��ل��خ��ارج ون��ه��ب امل����وارد، ط��ري��ق الفقر 

واجلوع واملرض واحلروب. 
ال��ت��س��وي��ة وم����ا ه���دف���ت إليه  ف���ه���ذه 
ي��ت��ع��ارض مت��اًم��ا م��ع آم���ال وتطلعات 
والتغيير اجل���ذري  وهم  ال��ث��ورة  ق��وى 
السواد األعظم من هذا الشعب، فقد 
ال��ث��ورة مئات  ق��دم��وا ف��ي سبيل ه��ذه 
واملفقودين،  اجلرحى  وأالف  الشهداء 
وس���ال���ت دم����اء غ���زي���رة وغ���زي���رة، فلن 
ك��ل هذه  أن تضيع  ال��ث��ورة  ق��وى  تقبل 

التضحيات هدًرا.     
لذلك فقوى الثورة والتغيير اجلذري 
بكل مكوناتها ترفض مشروع التسوية 
وقد  باألمس،  عليه  التوقيع  الذي مت 
خرجت جموعها في مليونيات هادرة 

معبرة عن هذا املوقف وستسقطه.
حزبنا يؤكد أنه يناضل مع كل قوى 
بكتف  كتًفا  اجل��ذري  والتغيير  الثورة 
لهزمية هذه التسوية وإسقاط كل من 

يقف خلفها.
فشعبنا لن يقبل بغير النصر وهزمية 

هذ التآمر على الثورة وقواها.
فالنصر حتًما حليفنا.. >

عن موقع "امليادين" 
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العامالت الزراعيات باشتوكة  ايت باها:
 وجه آخر لضحايا جشع الباطرونا وسياسة اإلجهاز على احلقوق   

العامالت الزراعيات هن الفئة األكثر اشتغاال بالقطاع الفالحي 
باملائة،  مت��ان��ني  م��ن  أك��ث��ر  بالعمال  مقارنة  نسبتهن  تتجاوز  إذ 
ويساهمن بعملهن    في تطوير املنتوج الذي يصدر خارج البالد 
ليجلب خلزينة الدولة العملة الصعبة التي تساهم في الرفع من 
استيراد  لتغطية مصاريف  املوازنة  وخلق  التجاري  امليزان  أسهم 

املواد التي حتتاجها البالد. 
ورغم ما تقدمه املرأة العاملة من خدمات جليلة إال أنها تبقى 
رهينة للهشاشة واالستغالل املزدوج واحلكرة.  وحترم من أبسط 
حقوقها القانونية فهي تقضي ما يناهز أربعة عشر ساعة داخل 
محطات التلفيف، ومثلها تقضيه داخل الضيعات الفالحية. وهن 
من يغادرن أماكن سكنهن الهامشية والبعيدة عن الطريق، والتي 
األماكن  تلك  لبلوغ  توفره،  حالة  في  النقل،  ألصحاب  تسمح  ال 
ذلك  إلى  أضف    )... االغتصاب  )السرقة  للخطر  يعرضهن  مما 
وجرارات  )بيگوپات  واملهترئة  القدمية  املستعملة  النقل  وسائل 
البهائم، والتي تتسبب في حوادث  وشاحنات( ال تصلح إال لنقل 
شغل قاتلة سنوية ينتج عنها قتلى وجرحى بعاهات مستدمية، 
وبالتالي تشريد عشرات األسر؛ علما أن العامالت الزراعيات هن 
يعتبرها  احل���وادث  تلك  أن  ل��ه  يؤسف  وم��ا  لعائالتهن،  املعيالت 
املعنيات من حقوقهن  فيها  املسؤولون ح��وادث سير عادية حترم 

القانونية واملشروعة.
وتعاني العامالت الزراعيات من التمييز في 
هذا  العمال.  برفاقهم  إس��وة  واألج��ر  الشغل 
التمييز متمثل في مغادرة العمال العمل رغم 
قيامهم بنفس املهام، وفي حالة نقص ساعات 
تاركا  النساء  بتوقيف  املشغل  ي��ق��وم  العمل 
الفرصة للرجال لالستمرار في الشغل عوض 
ونساء  رج���اال  بينهم  العمل  س��اع��ات  ت��وزي��ع 
للمرأة  واالحتقار  التمييز  ه��ذا   وينضاف   ،
العاملة إلى التمييز السالف الذكر  ناقصا من 
كرامتها وكبريائها ويعتبر مبثابة نظرة دونية 
ملا تبذله من مجهود، إضافة للعنف والتحرش 
طرف  م��ن  العاملة،  امل���رأة  ل��ه  تتعرض  ال���ذي 
امل��ش��رف��ني وامل��س��ؤول��ني ع��ن ال��ع��م��ل خصوصا 
في   فيها  بعد  تنخرط   لم  التي  األماكن  في 
العمل  النقابي،  أو التي تتواجد بها مكاتب 
التحرش  م��ن  ،وامل��ت��ض��ررات  ضعيفة  نقابية 

املعنية  بالسهر على  السلطات  ال يستطعن  وضع شكايات لدى 
، ويتعذر  إثبات  القانون، ما دامن  ال ميتلكن أي وسيلة  تطبيق 
من  يتخوفن  ألنهن  ملؤازرتهن  شهادتهن  تقدمي  زميالتهن  على 
انواع  لكل  رهينات  ويبقني  املعنيات  حق  يضيع  وبذلك  ال��ط��رد،  

االستغالل. 
اجلنسي  واالستغالل  للتحرش  يتعرضن  اللواتي  الفئات  وأكثر 
بشكل أكبر هن اللواتي يعملن في الضيعات الفالحية أو عامالت 
املوقف. فهذه الفئة من العامالت تتعرض للتحرش واالستغالل 
أصحاب  طرف  ومن  العاملة،  اليد  سماسرة  طرف  من  اجلنسي 
النقل، وكذا املسؤولني املباشرين عليهن في العمل، وقد ينتج عن 
هذا االستغالل اجلنسي حمل مما يؤزم أكتر وضعية املعنيات بعد 
حملهن    أمر  اكتشاف  بعد  عملهن  أماكن  يغادرن  مادمن  الوضع 
بعد ان يوهمهن املعنيون باألمر باملساعدة، ويتخلون عنهن في 
املزدوج  لالستغالل  وعرضة  معيل  ب��دون  ويصبحن  خطوة  أول 

بالشارع العام. 
النقابية من  النقابي هناك تضييق على احلريات  في اجلانب 
خالل ما تتعرض له العامالت العضوات في املكاتب النقابية   من 
املشغل  يستغلها  لتهم  وتلفيق  واس��ت��ف��زازات  العمل  ف��ي  ضغط 
لطردهن وفصلهن من العمل.  ولدينا مناذج مبنطقة سوس )شركة 

كوماپرمي باشتوكا ايت بها  وتعاونية الرميلة بأيت ملول،..(
وأمام غياب شروط الصحة والسالمة في أماكن العمل )محطات 
التلفيف والضيعات الفالحية( جند العامالت بالضيعات الفالحية 
هن األكثر عرضة للخطر خصوصا في األماكن التي تغيب فيها 
النقابات نظرا ملا يرش عليهم من مبيدات خطيرة، والذي تنتج 
التنفس  في  بضيق  واالص��اب��ة  كالسرطان  خطيرة  أم��راض  عنه 
وأمراض جلدية خطيرة في غياب تام ألية حماية أو ملف صحي 

للمعنيات.
 إن الوضع الصحي للعامالت يسائل كل الضمائر احلية ويسائل 
داخل  س��واء  والسالمة  الصحة  ش��روط  مبراقبة  املعنيني  ايضا 
إيجاد  ويتنظر  الفالحية،  الضيعات  داخ��ل  أو  التلفيف  محطات 

حل منصف له.
وقد ساهمت كورونا في فضح املستور وأزمت الوضع أكثر بعد أن 
استمر العمل خالل تلك الفترة في محطات التلفيف والضيعات 
الفالحية في غياب تام لتك الشروط التي كانت تنادي بها الدولة. 
السلطات  أنظار  وأمام  يوميا  الزراعيات يكدسن  العامالت  وكانت 
دوليا  بها  املعمول  الشروط  حتترم  ال  نقل  وسائل  في  بالعشرات 
خلفض انتشار الوباء، وهذا ما ساهم في إصابتهن بالوباء وبشكل 
خطير جعلهن يفقدن عملهن ويلقى بهن في غرف املستشفيات 
ذلك  إل����ى  أض����ف  أوت���ع���وي���ض،  م��ع��ني  دون 
وقد  مضاعف،  استغالل  م��ن  ل��ه  ماتعرضن 
استغلت الباطرونا الزراعية الوضع، وطردت 
العمل.  نقص  بحجة  ال��ع��ام��الت  م��ن  امل��ئ��ات 
بعدها يستقدمن عامالت جديدات للتهرب 
القدامى.    للعامالت  القانونية  احلقوق  من 
وانحازت السلطات احمللية جلانب الباطرونا، 
وساهمت في حمايتها من أجل القيام بعملها 
شركات  أب���واب  أغلقت  ب��ل  كبيرة؛  بأريحية 
والقباج...(  وص��ب��روف��ي��ل  )روزاف���ل���ور  ك��ب��ي��رة 
العامالت  آالف  وش�����ردت  أن���ظ���اره���ا،  أم����ام 
بل  النزيف،  لوقف  تتدخل  أن  دون  والعمال  
متاطلت في فرض احترام القانون  ومطالبة 
الپاطرونا  باجللوس لطاولة احلوار  مستغلة 
لالستسالم  الهش   والعمال  العامالت  وضع 

امام اجلوع والفقر.>

 أم نضال 

رسالة تضامن من العامالت الزراعيات بجهة سوس ماسة
 إلى عامالت وعمال شركة سيكوميك مبكناس

سوس  في  الزراعيات  للعامالت  اجلهوية  اللجنة  تتشرف 
القطاع  في  العاملة  املرأة  تنظيم  لواء  املنضوية حتت  ماسة 
الفالحي، نيابة عن العامالت الزراعيات في جهة سوس ماسة 
املتواصلة  لنضاالتكم  واملساندة  التقدير  بعبارات  بالتقدم 

املادية  ظروفكم  عن  املسؤولني  مواجهة  في 
مكرهني،  دخولكم  بعد  املزرية،  واالجتماعية 
بسبب  سنة،  م��ن  ألزي��د  مفتوح  اعتصام  ف��ي 
الظلم واحليف الذي تتعرضون له من طرف 
امل��ش��غ��ل، ال����ذي راك����م األرب�����اح ل��س��ن��وات على 
القانونية  ال��ت��زام��ات��ه  م��ن  متنصال  أكتافكم 
أفنيتم  أن��ك��م  حقيقة  وم���ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
زهرة شبابكم في تطوير هذه الشركة، لتجدوا 
أقدم  بعدما  ال��ش��ارع  ف��ي  م��ش��ردي��ن  أنفسكم 
أبسط  م��ن  حرمانكم  على  الشركة  صاحب 
في  حقكم  رأسها  وعلى  القانونية،  حقوقكم 
العمل، بعد سلوكه أساليب النصب والتحايل 
القانون في تواطؤ واضح مع السلطات  على 

املعنية.
أمام  العامالت،  وأخواتنا  العمال  إخواننا 

وأمام  ع��ن��وة،  عليكم  فرضت  التي  الصعبة،  الوضعية  ه��ده 
استمرار وجتاهل مأساتكم من طرف السلطات املعنية، نعلن 
نحن في اللجنة اجلهوية للعامالت الزراعيات بجهة سوس 
ماسة املنضوية حتت لواء تنظيم املرأة في القطاع الفالحي، 

عن تضامننا املطلق والالمشروط مع نضاالتكم حتى انتزاع 
املتورطني في خلق ومتديد  حقوقكم كاملة، ومساءلة كافة 
ضد  البطولي  كفاحكم  ونحيي  االجتماعية،  امل��أس��اة  ه��ذه 

محاوالت النيل من صمودكم ووحدتكم.
االقتصادي  االدم�����اج  وزارة  ون��ط��ال��ب 
والكفاءات  وال��ش��غ��ل  ال��ص��غ��رى  وامل��ق��اول��ة 
معكم،  ال��ت��زام��ات��ه��ا  بتنفيذ  بالتعجيل 
مع  بالتعامل  املعنية  ال��س��ل��ط��ات  وب��اق��ي 
وإن���ص���اف، ومتتيعكم  ب��ح��زم  امل��ل��ف  ه���ذا 
بجميع حقوقكم التي يكفلها لكم القانون 
الشغلية  ال��دول��ي��ة  وامل��واث��ي��ق  وال��دس��ت��ور 

وغيرها.
وأياديكم  أي��ادي��ك��ن  على  نشد  وختاما 
ون���ؤك���د ل���ك���م/ن أن���ه م���ا ض���اع ح���ق وراءه 

مناضل ومناضلة.
اللجنة اجلهوية للعامالت الزراعيات 

في سوس ماسة
املنضوية حتت لواء تنظيم املرأة 

العاملة في القطاع الفالحي.
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تضامن بطعم خاص
خلود املختاريمبناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء

مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء، أريد 
أن أوض��ح ب��أن م��ا مي��ارس��ه ال��رج��ل على امل���رأة م��ن عنف، 
ميكننا أن نناضل من أجل أن يتحسن بالقانون ونرافع من 
أجل أن يصبح قانونا، وتلتزم به الدولة، ومؤسساتها على 
كتلك  فيها حالة  تكون  التي  املعارك  لكن  القضاء،  رأسها 
النسائية  احلركة  ممثالت  أغلب  تصمُت  أعيشها،  التي 
ألنهن يعرفن أن املوضوع ليس معركة بني امرأة ومجتمع 
ذكوري، بل هي معركة دولة ضد امرأة، وأن الدخول فيها 
مغامرة عواقبها ستكون وخيمة جدا، لهذا تتخذ وضعية 

السكون أمام ذلك. 

من  إلى   ، النساء  العنف ضد  ملناهضة  العاملي  اليوم  في 
سأجلأ في نظركم؟...........

أن��ن��ي مواطنة  أف��ت��رض��ُت طيلة ح��ي��ات��ي  أدع���ى خ��ل��ود، 
املواطنني  باقي  مع  باملساواة  حتظى  أن  حتاول  مغربية، 
في احلقوق كما في الواجبات، فتحت عيني وقلبي على 
احلركة التقدمية في بالدنا، انتميت إليها بقناعة التغيير 
وإحقاق العدالة وباقي القيم اإلنسانية، واتخذُت من ذلك 
منطا للعيش بالرغم من العراقيل التي تقف أمام إمكانية 

وجوب ذلك أمام الفكرة نفسها. 

جنسي أنثى، انتماء جنساني وهوية أعي خطورتها في 
مجتمعنا جيدا، ولقد دفعت ثمنها من صحتي ونفسيتي 
كثيرا، ومبناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء، 
األحرار  واملواطنني  الصافية،  والذمم  أتشارك  أن  اخترت 
"ب��ع��ض��ا" مم��ا قد  ك���ان،  ي��رف��ض��ون الظلم على أي  ال��ذي��ن 
أمام إعصار  ام��رأة كانت فقط في وضعية وقوف  تعيشه 
من الظلم والتسلط والشطط في استعمال هذا التسلط 

ضدها وضد أسرتها. 

كان  وال���ذي  زوج���ي،  اعتقال  قبل 
رئيس حترير جلريدة أخبار اليوم، 
لصالح  أعمالي  برفض  ُأب��ل��ُغ  كنُت 
على  فعل  ك��رد  املغربية  ل��إلذاع��ات 
أنني أقرُب سليمان، جتاوزت األمر، 
وصرت أضع مشارعي بشكل عادي 
وأتلقى دائما رفضا بطرق ملتوية، 
مما  وبالرغم  آن��ذاك  سليمان  ك��ان 
بافتتاحيات  العالم  ُيتحف  يحدث 
دون  العمل،  عن  توقفت  محترمة، 
فقدت جزء  أني  سليمان  ُأشعر  أن 
)الكتابة(،  وشخصيتي  حياتي  من 
اختياراتي،  في  يدخل  أيضا  ألن��ه 
ك�����ان، بل  ن��ش��ت��ك��ي ق���ط ألي  ول����م 
الطويل  ف��ل��م��ي  ل��ك��ت��اب��ة  ت��ف��رغ��ت 
واالس����ت����ش����ارات. ك��ن��ا خ����الل تلك 
حاقدة  مب��ق��االت  نتوصل  املرحلة 

من طرف اجلرائد التابعة لألجهزة االستخباراتية تنهال 
على أسرتنا بالُسباب والشتيمة ولم نتكلم ولم نشكو ولم 

نعلن أننا تضررنا. 

ع��ن��د اق���ت���راب م��وع��د والدت����ي الب��ن��ي ه��اش��م، ق��ب��ل يوم 
الوطنية  ال��ف��رق��ة  ع��ن��اص��ر  بيتي  ب���اب  ب��ال��ت��ح��دي��د، ط���رق 
ملقرها،  مرافقتهم  مني  يطلبون  القضائية،  للشرطة 
شرحت لهم أنني سأضع ابني في اليوم التالي، وأنني كأي 
امرأة اقترب وقت والدتها، أعاني مخاضا كبيرا، وطلبت 
منهم أن يؤجلوا ذلك إلى ما بعد والدتي، تدخل عناصر 
تعليمات  لهم  وب��أن  بالرفض،  وأج��اب��وا  الوطنية،  الفرقة 
الصحي  ب��دوري، ألن وضعي  رفضت  باصطحابي معهم، 
ال يسمح بذلك، خصوصا وأن النتائج الطبية، تفيد بأن 

قلبه  ودق���ات  بطني  ف��ي  يومني  مل��دة  يتحرك  ل��م  اجلنني 
أن احل��ق��د على سليمان  أع���رف  أك��ن  ل��م  ضئيلة ج���دا.  
إلى  ذهبت  فعال  رحمة،  بال  منه  املقربني  جميع  سيصل 
املستشفى، لكن حتت ضغط رهيب من اتصاالت البوليس، 
كنت أرد وأنا في قاعة تهييء النساء للوالدة وكانت بجانبي 
التليفون،  داك  عطيني  م��دام  ل��ي:  تقول  شابة،  ممرضة 
ُتضهرها  اختناق  حالة  في  واجلنني  أرجت��ف  كنت  ألنني 
آلة خاصة بتحديد وضعية األجنة. كنت مستعدة للوالدة 
لكنني  ذلك،  قبل  بشهور  األمر  واشتغلت على  الطبيعية، 
ا  ش��وف  ش��دي��دة:  بلهجة  يخاطبني  بالطبيب  تفاجئت 
يسمح  ال  العمليات، وضعك  لقاعة  تهبطي  غ��ادي  بنتي، 
ما  وفعلت  للممرضة،  هاتفي  سلمت  باملغامرة"  نهائيا 
البكاء، وأنني  انهيار من شدة  الطبيب وأنا في حالة  قال 
من شدة القهر، كنت أخاطب نفسي وأنا في طريقي إلى 
يرى  أن  الطفل  ه��ذا  "على  وأق���ول:  اجل��راح��ي��ة،  العملية 
انخفض  ب��دق��ائ��ق  بعدها  يفعلون"،  م��ا  ب��ال��رغ��م  ال��ع��ال��م، 
ضغط دمي وفقدت الوعي فوق سرير غرفة العمليات. لكن 
البوليس واملطالبة بقدومي  بعد يومني، عاودت اتصاالت 
ملقرهم، وكان ذلك غير ممكن وقد طلبت منهم املجيء إلى 
املستشفى لالستماع إلي، رفضوا، واستمر ذلك، إلى انتهى 
بشكل كارثي، ألن بعد أيام من آخر اتصال بي من طرفهم، 
الريسوني، وخالل تلك احملنة، عاودوا  اعتقال هاجر  مت 
أقاربي وأنا منشغلة  ابني في يد  االتصال بي بينما كان 

بسجن هاجر وزياراتها األسبوعية. 

كان  ح��ق��ي،  ف��ي  م��ورس��ت  ال��ت��ي  الفظاعة  أن  أع���ي،  كنت 
حتى  ممكن  ضغط  ألكبر  سليمان  إخضاع  منها  الهدف 
ويحدث  اليوم  أخبار  جريدة  ويغادر  الكتابة،  عن  يتوقف 

أن يصبح الرجل ما يريدون، لكنه رفض، وأمتم مسيرته، 
وعند استهداف اجلريدة ماديا، ناقش معي أنه سيتخلى 
عن راتبه لصالح عمالء وموظفني داخل اجلريدة بسبب 
األزمة املالية، ولم يكن لدي أي مانع خصوصا وأن منهم 
مالية اجتاه  التزامات  ولديه  قاهرة  كان مير بظروف  من 
أطفاله وبيته، وقد دبرنا األزمة بكثير من املودة واحملبة، 
وباحترام كبير زاد اجتاه سليمان. وقد قال لي ذات عشية: 
أنا  الوطن،  قضايا  عن  الدفاع  عن  أتراجع  لن  أنا  خلود، 
أمارس حريتي في التعبير، وعليك أن تستعدي للصواعق". 
ولم متر السنة حتى أصبحت أعيش محنة اعتقاله، وبعد 
وأن صبيب األحقاد اجته  أن��ا،  غ��دوت  الهدف  كان هو  أن 
نحوي بالرغم من أن من يقود كل هذا، يعرف أن سليمان 
باعتقاله  أن  جيدا  ويعلم  الصحافة،  من  االغتناء  رفض 

سُيدمر أسرة وقد يكون مصيرها الشارع. 

بعد اختطاف سليمان، وبعد فضيحة الهجوم على بيتنا 
ومحاصرته أليام وجري ملقر والية األمن، وصلتني رسائل 
تقول " احملي ابنك وغادري، إن ما حدث مع سليمان لن 
واآلتي  بدايته فقط  في  الظلم  باالعتقال فقط،  ينتهي 
 " املصدر  أج��اب  "سأبقى"،  واح��دة  بكلمة  أجبت  أس���وء"، 
بجلدك  انفذي  ا خلود، ماشي جمعية،  دولة  راها  هادي 

أنت وهاشم". 

لقد التزمت الصمت ملدة عشرة أشهر كان خاللها سليمان 
ترك  لكنه  يحقق شيئا،  لم  وال��ذي  التحقيق،  مرحلة  في 
زنزانة  في  عكاشة  لسجن  العقابي  اجلناح  في  سليمان 
وتفسد  فيها  ي��غ��رق  األم��ط��ار،  تهطل  عندما  ان��ف��رادي��ة، 
كتبه وجرائده، وُيترك ألسابيع بدون دواء، وحتت حراسة 
مشددة على الرغم من أنه الوحيد املتواجد في اجلناح، 
ف��ض��ال ع��ن أن���ه مم��ن��وع م��ن ال��ك��الم ح��ت��ى م��ع املوظفني 
واحلرس، ومحروم من الفسحة اجلماعية… إلى أن أضرب 

عن الطعام حتى كاد ميوت داخل زنزانته.

شيء  كل  فما  فقط،  عرضية  حكايات  أع��اله،  كتبت  ما 
ُيقال، هناك أشياء من شدة قسوتها، الكتابة لن تداويها، 
النساء،  ضد  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم  مبناسبة  لكن 
أريد أن أوضح بأن ما ميارسه الرجل على املرأة من عنف، 
ميكننا أن نناضل من أجل أن يتحسن بالقانون ونرافع من 
أجل أن يصبح قانونا، وتلتزم به الدولة، ومؤسساتها على 
كتلك  فيها حالة  تكون  التي  املعارك  لكن  القضاء،  رأسها 
النسائية  احلركة  ممثالت  أغلب  تصمُت  أعيشها،  التي 
ألنهن يعرفن أن املوضوع ليس معركة بني امرأة ومجتمع 
ذكوري، بل هي معركة دولة ضد امرأة، وأن الدخول فيها 
وخيمة  ستكون  عواقبها  مغامرة 
السكون  وضعية  تتخذ  لهذا  ج��دا، 

أمام ذلك. 

العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم  في 
إل��ى م��ن س��أجل��أ في  ض��د النساء ، 

نظركم؟ 

من  لالضطهاد  تعرضت  -عندما 
طرف موظفون سامون، ومسؤولني 
ما  وأنني  ال��دول��ة،  داخ��ل مؤسسات 
طرف  م���ن  ل���إلس���اءة  ع��رض��ة  أزال 
رجال املخابرات الذين اتخذوا من 
للتشهير  واج��ه��ة  الصحافة  مهنة 
ملن  وإهانتي،  وسبي  وتهديدي  بي 
سأشتكي عندما كاد مدير السجن 
أبحث  ألن��ن��ي  أرض���ا  يسحلني  أن 
ع��ن زوج��ي املختفي وامل��ض��رب عن 
عندما  الكذب  عن  الديبلوماسيني  ومن سيوقف  الطعام، 
يتكلمون عني أمام الغرب ليقنعوهم أن املغرب جنة فوق 
مت  عندما  سأجلأ  ملن  طغيان،  وال  فيها  ظلم  ال  األرض 
العامة،  النيابة  ومسمع  مرأى  على  باالغتصاب  تهديدي 
وعلى  علي  وينهالون  وغيرهم  محامون  يخرج  وعندما 

زوجي بسباب حاقد عقابه السجن ؟!  

"وهذا شيء من حتى". 

العنف  النساء ضحايا  أتضامن مع  اليوم  مبناسبة هذا 
اجل��س��دي وال��ن��ف��س��ي وال��ل��ف��ظ��ي، وأت��ض��ام��ن م��ع النساء 
النساء  الدولة، ألنها تكيل في مسألة  الالئي استعملتهن 
ونفسية  اجتماعية  هشاشة  لهم  من  تستعمل  مبكيالني، 
ف��ي حقهن،  امل��ع��ارض��ني، وتتستر على م��ن أج��رم��وا  ض��د 

وُيخضعن من يقلن ال لالضطهاد.
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عندما ينظر الفيلسوف إلى جزئيات من احلياة
اإلمساك  على  القدرة  تلك  هو  روس��و  الفيلسوف  في  املبهر 
االستقرائي  منهجه  في  واعتمادها  احلياة  من  بجزئيات 

للتدليل على ما يطرحه من أفكار وخالصات.

م��ن ه��ذه اجل��زئ��ي��ات سلط ال��ض��وء على ه��ذه ال��ص��ورة التي 
والواقع   " واملنطقي.        بأسلوبه اجلميل  يقدمها  ندعه 
للحيوان  الناظر  احليوان  مطابقة  بنسبة  تشتد  الرأفة  أن 
هذه  كون  وجوب  ا  حٍقّ الواضح  ومن  وثيقة،  املتألم مطابقًة 
املطابقة أكثر إحكاًما، مبا ال حد له، في حال الطبيعة مما 
والتأمل  األنانية،  ُيوجُد  الذي  فالعقُل هو  التعقل،  في حال 
هو الذي يقويها، والعقل هو الذي يلوي اإلنسان على نفسه، 
والفلسفة  يحزنه،  أو  يزعجه  أن  ما ميكن  كل  ويفصله عن 
هي التي تفرزه، وبالفلسفة وال يوجد غير أخطار ،» إن شئت 
ا عند رؤيته إنساًنا متأمًلا  فاهلك، فأنا في أمان « : يقول سٍرّ
املجتمع بأسره ما ُيقِلق الفيلسوف في نومه، أو ينتزعه من 
فراشه، وميكن أن يذبح إنساٌن حتت نافذته إنساًنا آَخر بال 
عقاب، وليس عليه إال أن يضع يديه على أذنيه، وأن يساجل 
نفسه قلياًل ليمنع الطبيعة التي حتركت فيه من أن تتمثل 
الوحشي  اإلنسان  ُي��ْذَب��ُح، وال جتد عند  ال��ذي  الشخص  في 
نفسه  ُيسِلم  الوحشي  اإلنسان  وجتد  العجيب،  النبوغ  هذا 
في كل وقت، وبال روية، إلى أول شعوٍر إنساني، وترى الرعاع 
اإلنسان  وت��رى  وال��ش��وارع،  واملشاجرات  الفنت  في  يتجمعون 
الذين  هم  األس��واق  ونساء  واألوب��اش  عنها،  يبتعد  الفطني 
يفصلون بني املتنازعني ويحولون دون تذابح ذوي الصالح." 

) روسو اصل التفاوت عند االنسان صفحة 50 (

من  للفيلسوف  الالمباالة  موقف  وهي  نعني،  التي  الصورة 
شخص يذبح حتت نافذته، وموقف من سماهم بالرعاع حني 
املتنازعني،  بني  يفصلون  الذين  وهم  الفنت  عند  يتجمعون 
تتكرر  ال��ص��ورة  ه��ذه  عنها.  يبتعد  الفطني  اإلن��س��ان  بينما 
الناس  الكثير من  اليوم، وترى  املرات في  اليوم عندما مئات 
يبتعدون عن املنازعات في الشارع؛ وهذا العدد من املبتعدين 
أربعة عقود  او  إلى ثالثة  يكبر عقدا بعد عقد. فلو رجعنا 
او  املشاجرات  امل��ارة مينعون  كان  كيف  لالحظنا  ال��وراء،  إلى 
يكبحونها حتى ال تتطور إلى ما ال يحمد عقباه وسار هذا 
العدد يتناقص والناس تدخل "سوق راسها". االستنتاج عند 
روسو وهو جدير بالتأمل فيه، وهو كلما انحرف اإلنسان عن 
موضعه او موقعه الطبيعي أي تطور فكره واستعمل عقله، 
وعي  تطور  وكلما  الضحية،  بألم  الشعور  ع��ن  ابتعد  كلما 
وفقد  أنانيته  وتقوت  ذاته  على  انطوى  كلما  اإلنسان،  هذا 
اقرب  الرعاع  يكون  روسو  فعند  غيره.  مع  التضامن  خصلة 
إلى الطبيعة والفطرة واإلحساس بألم أخيه اإلنسان وبذلك 

يكون أكثر إنسانية من ذلك املتفطن املتعقل.

هذه املالحظة تقود إلى إعادة النظر في طبيعة هذا التفطن 
والشعور  اإلحساس  خصلة  على  حفاظه  وض��رورة  والتعقل 
بألم الضحية وكل من هو في حاجة الى التضامن واملؤازرة 

والرحمة والرفق.

ثقافة  التغيير

نور الدين موعابيد

كلما سمعت،أو قرأت موضوعا مرتدا إلى أمريكا استعادت 
ذاكرتي املوشومة قول محمود درويش،في رائعته:"مديح 
ال���ظ���ل ال���ع���ال���ي":"أم���ري���ك���ا ه���ي ال���ط���اع���ون،وال���ط���اع���ون 
النضالية،املركزية:"أمريكا ش��ع��ارات��ن��ا  أح��د  أم��ري��ك��ا"،و 
معا،أضحيا  ال��ق��ول��ني  إن  ال��ش��ع��وب"،ب��ل  ع���دوة  ،أم��ري��ك��ا 
ي��ح��اي��ث��ان س��ي��اس��ة "ال���ع���م"س���ام.م���ن ه��ن��ا،و ب��ه��ذا أس���ّوغ 
ب)حمائمها  أمريكا  اجترحته  ال���ذي  امل��ف��ه��وِم  مقاربة 
العالقة  اخل���الق���ة(،ذي  ص��ق��وره��ا(،م��ف��ه��وِم)ال��ف��وض��ى   /
تتحرك  أخ��رى  العرى،مبفاهيم  منفصمة  الوثيقة،غير 
الناعمة،األسلحة  قبيل:)احلرب  الداللّي،من  حقله  في 
بعجالة  أشير  ذل��ك  ال��ص��دي��ق��ة..(.وق��ب��ل  الذكية،النيران 
ُسّمَي  َع��َرف ما  أملانّي  ل��دى مذهب  النقد األدب��ّي  أن  إل��ى 
املشهوِر:"هدم  املبدِإ  اجلميلة"،باعتبار  آنذاك:"الفوضى 

الشيء نوع من امتالكه."
 وإذا ك���ان ب��ح��ث ن��ف��ي��س أجن����زه د.ال��س��ي��د األس���ود،ق���د 
التشكيك  و/أو  ل��ل��ش��ك  م��ج��ال  أّي  ي���دع  ال  مب���ا  وض���ح 
وليد:"االستشراق  ه��و  اخل��الق��ة(  م��ف��ه��وم)ال��ف��وض��ى  أن 
اجلديد"،فإن هذه احملاولة لن تعدَو كونها مالمسة تلك 
الفوضى في"اجلغرافيا املتخيلة" حول الشرق األوسط؛ 
السابق عن  الباحث  إذ ال أحداث خارج اجلغرافيا.ينقل 
Michel Ledeen قوله:"إن الهدم البناء داخل مجتمعنا و 
خارجه هو أسلوبنا،فنحن نقوض النظام القدمي كل يوم 
في مجال األعمال والعلم واألدب والفن و هندسة العمارة 
والسينما والسياسة والقانون..إن أعداءنا يكرهون دائما 
هذا التحطيم والتفكيك وحتول الطاقة السريع واإلبداع 
قدرتهم  لعدم  العار  لهم  جتلب  و  تقاليدهم  تهدد  ألنها 
ثقافات.العدد:21.السنة:2008. بناجمجلة  اللحاق  على 

االستشراق اجلديد.د.السيد األسود.ص:215.(
 Ledeen ،فيصيح  األمريكيني  عظمة  جنون  نار  تستعر 
كي  يهاجمونا  أن  يجب  وضحالةجإنه  بوقاحة  نفسه 
رسالتنا  نحقق  كي  نحطمهم  أن  يجب  يعيشوا،مثلما 
نفسه.ص:215،نفسها.(..فليس  ال��ت��اري��خ��ي��ة.")األس��ود 
غريبا البتة أن تنحَو أمريكا نحو خلق )عدو (تعده إعدادا 
حني،مبررة  بعد  عليه  مصاحلها،ِلتجهَز  يخدم  خاصا 
الهدم  في  جنحت  ِإن  اإلره��اب،ح��ت��ى  على  بحربها  ذل��ك 
املزعومة!!!  البناء  إع��ادة  بكعكعة  االستئثار  إلى  سارعت 
األمريكيني  أن  آن  في  العجيبة،الغريبة  املفارقات  وم��ن 
يكرهوننا  رئيٍس:"ملاذا  يعترف بصوغ سؤال  َمن  أنفسهم 
 Susan Buck ال��ك��رمي،ق��ول  ال��ق��ارئ  ،أي��ه��ا  ؟"،ف��ح��س��ب��ك 

Morss
"ِإن اإلصرار على طرح سؤال غير قابل لإلجابة هو محاولة 
سحرية لتجنب الهجوم العدوانّي على البراءة األمريكية 
التي لم يكن لها وجود على اإلطالق.")األسود،نفسه.ص:
212.(.وال جرم أن املالحظ،املتأمل ال يجد أدنى صعوبة 
في تأكيد تورط األنظمة املستبدة)العوامل الداخلية( َو 
ضد  اخلارجية(  بحلفائه)العوامل  سام  )العم(  سياسة 
تطلعات الشعوب و طموحاتها إلى الكرامة واحلرية...وإال 
فإن مقاربته ستكون مشوهة،معوقة،ال تسمن وال تغني 
من جوع،فالقنفذ قنفذ،ال ميكن أن يكون أملَس،واملصالح 
األمريكية هي،هي ال تختلف سواء أَكان احلزب احلاكم 
مواصلة  هو  لنا"  تبقى  "ما  دميقراطيا.إن  ،أم  جمهوريا 

تعبئة آليات املواجهة لنحقق قول درويش مرة أخرى:
ن��ش��خ م��زي��ك��ا ع��ل��ى متثال   "ألم��ري��ك��ا سنحفر ظ��ل��ن��ا،و 

أمريكا."
نونبر 2022

حقيقة الفوضى "اخلالقة"

التراث الثقافي بني العادة و العلم
بني  مرير  ص��راع  وبعد  كبير،  ومعرفي  عقلي  جلهد  نتيجة 
والباراديغم  ال��ع��ل��م،  بنية  ف��ي  امل��ت��أص��ل  ال��ق��دمي  ال��ب��ارادي��غ��م 
اجل��دي��د ال����ذي ي��ش��ق ط��ري��ق��ه ن��ح��و م��رك��زه ع��ل��ى مضض، 
من  عقود  ورمب��ا  س��ن��وات  بعد  امل��ط��اف  نهاية  ف��ي  يستطيع 
اعتراف  وينال  مكانه  اجلديد  االكتشاف  يحتل  أن  الصراع 
الوسط العلمي. ولكن، خارج هذا الوسط ، فال تتأصل املعرفة 
اجلديدة في الوعي والثقافة إال بعد تعاقب أجيال وأجيال 
تفترض  حيث  العقل،  تقنع  العلمية  البراهني  كانت  ف��إذا   .
املعرفة  دح��ض  على  تعمل  معقدة  ذهنية  عمليات  إج���راء 
متاحة  الغير  العمليات  هذه   ، باجلديدة  وتبديلها  القدمية 
اإلنساني  والفعل  السلوك  فإن  أسباب،  لعدة  الناس  جلميع 
الواعي واالنفعاالت الشعورية والالشعورية حتركها قوة أكبر 
الباطن،  العقل  نسميه  أن  ميكن  عما  تنتج  قوة  العقل،  من 
الذي يختزن في شكل أوامر ال تناقش كل ما تعودت الذات 
على فعله، فيصبح بفضله الفعل الواعي العادي واملعتاد مثل 
االنفعاالت الالشعورية . وتصبح استجابات الفرد للوضعيات 
التي ال  العادة  احمل��ددة في احلقول احمل��ددة هي استجابات 

حتتاج للبرهان من جديد.
بشكل  األم���راض  )كمهنة معاجلة  الطب  فهل تخلص       
الثقافة  رواس��ب  من  ومتخصص(  كعلم مستقل  وليس  عام 
في  استفاض  التي  الثقافة  » Animisme «، هذه  األرواحية 
كتابه  في  تايلر  إدوارد  اإلجنليزي  األنتروبولوجي  حتليلها 
آالف  لعشرات  عمرت  والتي   ،  » civilisation primitive «
ال��ث��ورة األب��ق��راط��ي��ة فقد ح��ارب��ت الكنيسة  ال��س��ن��ني. ف��رغ��م 
التي  األم����راض  ت��ع��اجل��ن  س��اح��رات  أن��ه��ن  ع��ل��ى  الطبيبات 
الباستورية  الثورة  ورغم   ، بالسحر  الشريرة  األرواح  تسببها 
وثورة امليكروبيولوجي  الزالت نظرية األخالط أو املزاجات 
والثقافة  التقليدي  الطب  في  سائدة  األبقراطية  األرب��ع��ة 
فهل  األرواح��ي��ة.  الثقافة  ترسبات  إل��ى  باإلضافة  الشعبية 
البيولوجيا  علوم  التي عرفتها  الكبرى  التطورات  استطاعت 
أو  الشرعية"  "الرقية  على  تقضي  أن  والطب  والفيزيولوجيا 

"العالجات السحرية من املس الشيطاني"؟ 
نظرية  م��ن  للكون  الشعبية  ال��ت��ص��ورات  تخلصت  وه��ل       
مركزية األرض البطليمية بفضل ثورة كوبيرنيكوس؟ وهل 
كروية  اكتشاف  بفضل  املسطحة  األرض  خ��راف��ة  امن��ح��ت 
الثالث  القرن  حوالي  الهلنستي  للعصر  يعود  ال��ذي  األرض 
قبل امليالد؟ أال تعج مواقع التواصل االجتماعي حتى اليوم 
مبن يدافع على خرافة األرض املسطحة؟ إنه ملن املضحك 
أن جتد في القرن العشرين بعض شيوخ الوهابية يهاجمون 
"يوسف القرضاوي" لكونه يقر بكروية ودوران األرض . لكنها 

احلقيقة، حقيقة أن الوهابية تعكس بكل صدق  قوة العادة 
في مواجهة البرهان العلمي.

     فكما قال "بليز باسكال" في » pensés «: "إن البراهني ال 
تفحم إال العقل، والعادة تصنع أكثر البراهني قوة وتصديقا. 
فهي متيل اآللة وهذه جتر العقل دون أن يفكر." فالعادة أقوى 
، ألنها تورث وتقدم اإلجابات السهلة  العلمية  البراهني  من 
خاللها  م��ن  ويفكر  بها  ي��ؤم��ن  فاجلميع  للعقل،  امل��ري��ح��ة 
وال  فكريا  ال  للفرد  قلقا  تشكل  ف��ال  لها  طبقا  وي��ت��ص��رف 
أخالقيا وال اجتماعيا . أما البراهني العلمية فال يأتي من 
واملجتمع  والواقع  الالوعي  الصدامات احلادة مع  إال  ورائها 
فكل ما يأتي من ورائها جديد سيصطدم ال محالة بحراس 

قالع العادات والتقاليد.
الدين  التي تتقدس في  والتقاليد  العادات        تشكل هذه 
الذي  العام  األنتروبولوجي  بالفهم  الثقافة   ، الثقافة  أساس 
آن��ف��ا ف��ي قولته  امل��ذك��ور  ك��ت��اب��ه  ت��اي��ل��ر" ف��ي  "إدوارد  أج��م��ل��ه 
الشهيرة: "مفهوم الثقافة أو احلضارة في معناه اإلثنوغرافي 
الواسع، هو ذلك الكل املعقد الذي يشمل في آن واحد، العلم 
وباقي  والتقاليد  والقوانني  واألخ��الق  والفنون  واملعتقدات 
وبهذا  املجتمع."  في  الفرد  يكتسبها  التي  والعادات  الكليات 
املعنى فثقافة مجتمع ما ، ثقافة واحدة ، متنوعة ومتناقضة 
يشكل أساسها التراث الثقافي في أبعاده الدينية واالخالقية 
والقانونية التقليدية التي تكرس بفعل العادة، وال تفعل فيها 

العلوم إال كما تفعل الطفرات في مسار تطور األنواع. 
      نتلقى تراثنا الثقافي منذ أول اتصال لنا مع العالم ، 
تنحث  ومقوالت  مجردة  مفاهيم  اللغة  طريق  عن  نتعلمه 
واملجتمع   واملدرسة  األس��رة  من  نتعلمه  بعناية،  أذهاننا  في 
كيف  ونتعلم   ، جاهزة  ومعارف  وحقائق  وخرافات  حكايات 
نفكر في تراثنا ومن خالله . وهذا ما يجعل طبيعة ومنط 
التراث هي ما يتحكم في حاضرنا ويرهن مستقبلنا.  هذا 
يقول اجلابري في "نحن والتراث" : "أجل، كل الشعوب تفكر 
بتراثها. ولكن، فرق واسع جدا بني من يفكر بتراث ممتد إلى 
تراث متجدد يخضع  احلاضر ويشكل احلاضر جزءا منه، 
باستمرار للمراجعة والنقد، وبني من يفكر بتراث توقف عن 
النمو منذ قرون، تراث تفصله عن احلاضر )مسافة علمية( 

طويلة".

أبو اسعد

أنس عوينات
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حوار

1  - مرحبا أستاذ املرواني أرجوا أن تقدم نفسك لقرائنا 
يف كلمات؟

توفيق مرواني، 47 سنة،  مدرس رياضيات سابقا،  وكيل 
ب����دوار  أوالد ام��ب��ارك بير الرامي  ع��ق��اري ح��ال��ي��ا،  ق��اط��ن 

بالقنيطرة  منذ سنة 1997.

اوالد  دوار  الصفيحي يف  السكن  بدأ  متى  منذ   –    2
امبارك وبني مسكني والدواوير املجاورة؟ وكيف؟

بالنسبة لدوار اوالد امبارك،  فإنه نشأ حوالي سنة 1990 
وذلك عبر إقامة مجموعة من املساكن على يد السالليني،  
باعتبارها أرضا ساللية من جهة وباعتبارهم سالليني لهم 
له نصيبه حسب األعراف  احلق في االستغالل. كل منهم 
اجلاري بها العمل. فبدأت عملية اضافة مساكن صفيحية 
ثانوية لكل منهم،  من طرفهم طبعا،  حيث ب��دأت عملية 
أول  تأسيس  عندما مت    ،1996 سنة  السالليني  لغير  البيع 

حي صناعي بحي بير الرامي،  وال��ذي ساهم  
بصفة مباشرة في ازدياد الطلب على هذا النوع 
البيع  وراج��ت عملية  القصديري.  السكن  من 
الوطنية  املؤسسات  دور  غياب  ف��ي  وال��ش��راء،  
املعنية طبعا وفشلها في برنامجها االسكاني،  
كما ال ننسى مساهمة السلطات احمللية آنذاك،  
عبر تزكيتها لعملية البيع والشراء،  عبر غض 
من  ورش���اوي  إت���اوات  مقابل  يقع  عما  النظر 
الطرفني البائع الساللي من جهة واملشتري من 

غير السالليني من جهة أخرى.

أم��ا في ما يخص دوار بني املسكني،  فقد 
ن��ش��أ م��ن��ذ األرب��ع��ي��ن��ي��ات،  ح��ي��ث ك���ان تقطنه 
في  تعمل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  األس���ر  م��ن  مجموعة 

إحدى الضيعات.

3 – هل يمكنك أن تحكي لنا عن ظروف 
السكن يف الدوار وكيف تطورت عرب هذه السنني؟

فالقاطنني  الصفيح،   دور  على  معروف  هو  كما  طبعا 
به يعانون من عدة مشاكل أهمها: ) القطرة عند سقوط 
انتشار  وامل����اء،  غياب األم���ن،   الكهرباء  األم��ط��ار،  غياب 
الكالب الضالة،  غياب وسائل النقل للمتمدرسني... إلخ(.  
إال أن��ه ف��ي ح��دود سنة 2000 األم���ور ب��دأت ف��ي التحسن 
نسبيا،  بعد ازدياد عدد القاطنني من غير السالليني،  حيث 
شرعت مؤسسة توزيع املاء والكهرباء في ربط شبكتها بهذه 
وقد  املعاناة.  نسبيا من هذه  املذكورة مما خفف  الدواوير 
ب��ال��دوار بشكل  ازدي���اد الطلب على السكن  ساهم ذل��ك في 
إلى  السلطات  دفع  اكتضاضا   يعرف  أصبح  ال��ذي  كثيف. 
ب��دون صفيح".  "م��دن  لبرنامج  الدواوير هدفا  تعيني هذه 

فشرعت في إعداد أول إحصاء محلي سنة 2004.

4  على ذكر "برنامج مدن بدون صفيح" كيف كان تدبري 
إعادة اإليواء يف إطار هذا الربنامج بالنسبة لدواويركم؟

السلطات احمللية  2004،  شرعت   مباشرة بعد إحصاء 
البراريك  ه��ذه  ه��دم  عبر  القاطنني احملصيني  إج��الء  في 

من طرف ساكنيها واستفادتهم طبعا من بقع أرضية من 
التي  الشراكة  على  بناء  وذل��ك    ، املكان،  بعني  متر   64 فئة 
متت بني مجلس املدينة آن��ذاك واجلماعة الساللية الوالد 
امبارك،  حيث أن املشروع كان هو إعادة الهيكلة،  مبعنى أن 
أصحاب املنازل اإلسمنتية ستبقى في مكانها ويتم حتويل 
فقط أصحاب البراريك. إال أن هذا املشروع سيعرف جتاوزات 
خطيرة،  كون اإلحصاء شابته اختالالت تسببت في إقصاء 
مجموعة من األس��ر. فقد مت هذا اإلحصاء في وقت غير 
إداري: ابتداء من السادسة صباحا،  وأنهي حوالي احلادية 

عشرة صباحا. كما أنه لم يتم إشعار الساكنة بذلك.

لألسر  ال��ش��ك��اي��ات  ب��اب  بفتح  امل��س��ؤول��ة  اجل��ه��ات  فقامت 
املقصية ألجل البث فيها بعد املعاينة احمللية للسكن وإخبار 
وهنا  املركزية  بصحة وجودها من عدمه.  املعنية  اجلهات 
مع  ك��ان  فمن  االنتخاباتية.  بالسياسة  ال��رش��وة   اختلطت 
اللوبي السياسي آنذاك فإنه يستفيد مباشرة ومن ليس كذلك 
فتتوجب عليه اإلتاوة. ومن لم يفعل  فقد  بقي في محله 
دون بث في حالته.  ولم تتمكن هذه الساكنة  األخيرة من 

احلصول على وثائقها اإلدارية: ال  البطاقة الوطنية وال أي 
شيء. إال أنه متت خالل االنتخابات تسوية وضعية البعض 
منهم باعتبارهم كتلة انتخابية،  فحصلوا على بطاقاتهم 
الوطنية،   حتمل عنوان ال��دوار املذكور،  دون أن يسفر ذلك 

عن دمجهم في الئحة إحصاء 2004.

وحوالي سنة 2007 انفجرت داخل الساكنة أخبار مفادها 
ان��ه يتم إدم���اج أش��خ��اص غير قاطنني ب��ال��دوار ف��ي عملية 
االستفادة من بقع السكن. بعد أن شاهدو غرباء أثناء إجراء 
القرعة. فتم اكتشاف أن هؤالء الغرباء عن الدوار قد مت وضع 
شكايات كاذبة لهم ضمن شكايات أهل الدوار املقصيني.  وقد 
بثت فيها اللجنة املعنية بالبث في الشكايات،  ومتت تزكيتهم 
زورا وبهتانا ليستفيدو مكان أهل ال��دوار املقصيني،  إلى أن 

توقف املشروع سنة 2008.

5  هل توقف الربنامج نهائيا حتى اليوم أو كانت هناك 
محاوالت أخرى لتصحيح هذا الوضع؟

ال بل كانت هناك محاولة أخ��رى،  فخالل 
امل��ذك��ورة إحصاء  ال��دواوي��ر  2010 عرفت  سنة 
آخ����ر ب��ع��د جت���دي���د ال���ش���راك���ة  ب���ني مؤسسة 
العمران واجلماعة الساللية. ولتدارك أخطاء 
2004 قامت اجلهات املسؤولة بإخبار الساكنة 
بالعملية وجندت لها عدة مجموعات على رأس 
كل مجموعة قائد وعون السلطة وبعضا من 
على   اختيارها  املدني) مت  املجتمع  جمعيات 
املقاس (. فقامت هذه اللجن بتسجيل جميع 
القاطنني. لكن كانت املفاجأة بعد مرور 4 أيام. 
لوائح  بنشر  احمللية  السلطات  ق��ام��ت  حيث 
وتفاجأت  احمل��ل��ي��ة،   باملقاطعة  املستفيدين 
الساكنة بإقصاء العديد من األسر،، و من هنا 

بدأت عملية االحتجاجات من جديد.

ومنذ تلك الفترة،  كل األسر املقصية أو التي 
اجلهات  دعتها  ب��آخ��ر،   أو  بشكل  إغفالها  مت 
املسؤولة إلى البقاء في مساكنها إلى حني البث في موضوعها. 
فامتثلت لذلك رغم التعسف االداري املتمثل في حرمانهم 
من وثائقهم االدارية،  فالتزمت أغلبها بذلك وصبرت على 
حالها،  إلى أن وقع ما وقع اليوم. حيث مت استدعاء جميع 
املقامة ضدهم  الدعوة  احملكمة ألجل  من طرف  الساكنة 
واملطالبة بإفراغهم من مساكنهم. وهنا تفجر الوضع من 
لالحتجاج،   نخرج  املقصيون،   نحن  جعلنا،   مما  جديد 
إليصال أصواتنا واملطالبة  برفع الظلم الذي نتعرض له 
القرار اخلطير  اليوم من طرف اجلهات املسؤولة عن هدا 
جدا. وإننا نقوم بطرق جميع األبواب املمكنة، ، مبا فيها 
املغربية حلقوق  كاجلمعية  احمللية  احلقوقية  اجلمعيات 
اإلنسان التي استجابت لطلبنا وآزرتنا. وال زلنا على الدرب 
غاية  إلى  واالحتجاج  النضال  املزيد من  أفق  في  سائرين 

حتقيق مطلبنا العادل واملشروع في السكن الالئق.

و ما ضاع حق ورائه طالب.

ضيف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط هو املواطن توفيق مرواين ،47 سنة، مدرس رياضيات سابقا، وكيل عقاري حاليا، 
قاطن بدوار  أوالد امبارك بري الرايم بالقنيطرة  الذي يعرف عدة اختالالت يف تدبري  مسألة االرايض الساللية واعادة االساكن 
واليت اكنت سبب الحتجاجات الساكنة املقصية وحضايا نزع امللكية، حناوره باعتباره متتبعا ومعنيا مبلف  إعادة االساكن حول 

التطورات واملراحل اليت عرفها هذا امللف ووضعه الراهن. 

 

 
كل األسر 

المقصية أو التي تم إغفالها 
بشكل أو بآخر، دعتها الجهات 

المسؤولة إلى البقاء في مساكنها إلى 
حين البث في موضوعها. فامتثلت لذلك 

رغم التعسف االداري المتمثل في حرمانهم 
من وثائقهم االدارية، فالتزمت أغلبها بذلك 

وصبرت على حالها، إلى أن وقع ما وقع 
اليوم. حيث تم استدعاء جميع الساكنة من 

طرف المحكمة ألجل الدعوة المقامة 
ضدهم والمطالبة بإفراغهم من 

مساكنهم.
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احتكار  ه��و  ال��غ��الء  ل��ظ��اه��رة  العميق  ال��س��ب��ب  والن 
املتعددة  ال���ش���رك���ات  وس���ط���وة  ال��ك��ب��ي��رة  ال���ب���رج���وازي���ة 
امل���واد األس��اس��ي��ة في  إن��ت��اج  م��ص��ادر  االستيطان على 
عيش الشعوب والن حتديد األسعار يخضع لنفوذ هذه 
مطبخهم  دهاليز  في  األسعار  يضع  من  وه��ي  القوى 
السياسي فان إرادة النضال ضد الغالء يجب أن تتسلح 

بالعلم وباملعرفة.  

للطبقة  املستقل  احل��زب  على  ل��زام  ان��ه  ن��رى  هكذا 
الصحيح  موقعها  في  الغالء  أن يضع ظاهرة  العاملة 
ليتجنب فخني كثيرا ما سقط غيه شعبنا والعديد من 
أشقائه من الشعوب املفقرة. ان للغالء سبب جوهري 
سياسي يكمن في طبيعة الدولة القائمة ببالدنا والتي 
وكالء  وه��م  االح��ت��ك��اري��ني  م��ن  كمشة  مصالح  ت��رع��ى 
شركات امبريالية كبيرة جدا والفخ الثاني هو السقوط 
ف النظرة احملتقرة لدور اجلماهير في مواجهة الغالء 
نخب  شان  املواجهة  هذه  واعتبار  السياسية  وأسبابه 
الشعب وعليها ان تناضل مبا يتاح لها من اجل فضح 
الغالء واملطالبة بوقفه. ان هذين الفخني يقودان الى 
سببه  وتعمية  ضيق  إط��ار  ف��ي  ال��غ��الء  مقاومة  حصر 
الطبقي وهذا يقود إلى استعمال هذا النضال كوسيلة 
لتسحني واج��ه��ات ال��ص��راع ب��ني ق��وى ت��ري��د أن حتول 
من  انتزاعها  يجب  كمطالب  ليس  البسيطة  املطالب 
اجل املضي قدما في جتدير الصراع الطبقي وحتقيق 
التراكمات في موازين القوى لربح املعركة اإلستراتيجية 

و للتحرر الوطني وبناء املجتمع اجلديد.

أن  تتطلب  ال��غ��الء  م��ح��ارب��ة  معركة  أن  ن��رى  ه��ك��ذا 
إال  ليس  والغالء  والسياسي  املعرفي  الوضوح  يحصل 
في  الكادحة  اجلماهير  تنخرط  وان  متظهراتها  احد 
غالبيتها في النضال املتعدد األوجه واملستويات آخذا 
واالستعدادات  املناطق  خصوصيات  االعتبارات  بعني 
املادية والفكرية لهذه اجلماهير. على القوى املقتنعة 
من  للمزيد  ساعدها  على  تشمر  أن  التحليل  ب��ه��ذا 
ذلك  تنجز  كيف  تتعلم  وان  بهذه اجلماهير  االلتحام 
وهذا أمر صعب جدا ويلزمه الكثير من الصبر وطول 
وان  اجلماهير  ب��دور  املقتنعة  القوى  وحدها  النفس. 
هذه اجلماهير هي صانعة التاريخ ومحققة املعجزات 
لها  تتوجه  مل��ا  لكنها  مستحيلة  ال��ي��وم  لنا  تبدو  التي 

سواعد واعية تصبح سهلة وفي متناول اليد.

فكرة  م��ن  جديا  تتخلص  ان  املناضلة  ال��ق��وى  على 
ترسخت في فكر ووج��دان بعضها وهي أن كمشة من 
والشجاعة  الواعية  الطليعة  يشكلون  ق��د  املناضلني 
القمعية ميكنها  اآلل��ة  اخل��وف من  وقد كسرت حاجز 
أن تناضل نيابة عن اجلماهير وبهذه العزمية الصلبة 
لهذه املجموعة نهزم الكتلة الطبقية السائدة. علينا أن 
بفكرة  نتسلح  وان  التفكير،  من  النوع  هذا  مع  نقطع 
املعتمد  الصغير  البرجوازي  الفكر  عن  كبديل  ج��اءت 
خط  فكرة  إنها  ودوره���ا،  للطليعة  مغلوط  فهم  على 
املستقل  احل��زب  أرك��ان-  هيأة  تقوده  ال��ذي  اجلماهير 
للطبقة العاملة -  واعية حازمة تعرف كيفية خوض 
مثل  حتكم  التي  العلمية  والقوانني  الطبقي  الصراع 
الفكرتني  الفرق نوعي بني  إن  الطبقية.  هذه احلروب 

الن اخللفية الطبقية مختلفة جوهريا. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

النضال ضد الغالء ظاهره اقتصادي 
اجتماعي وجوهره سياسي

4 دجنبر  األح��د  يوم  املغاربة،  املواطنني  ش��ارك آالف 
2022، في املسيرة التي دعت إليها اجلبهة االجتماعية 
القدرة  وتدهور  األسعار  ارتفاع  احتجاًجا على  املغربية 
واملواطنية  املواطنات  من  العظمى  للغالبية  الشرائية 

وضد قمع احلريات وتردي اخلدمات...

وانطلقت املسيرة على الساعة 11 من  صبيحة األحد 
حشود  جتمعت  حيث  بالرباط  األح��د  ب��اب  ساحة  من 
ق��ادم��ة م��ن مختلف امل���دن  وامل��ن��اط��ق ف��ي اجت���اه مقر 

البرملان على مستوى شارع محمد اخلامس بالرباط.

ورف���ع احمل��ت��ج��ون ش���ع���ارات  ت��ن��دد ب��ال��س��ي��اس��ات التي 
وب��ق��م��ع حرية  امل��غ��ارب��ة  م��ن  امل��الي��ني  تفقير  إل���ى  أدت 
واعتقال نشطاء  والتعبير من خالل محاكمات   الرأي 
احل��رك��ات االح��ت��ج��اج��ي��ة وال��ص��ح��اف��ي��ني وامل���دون���ني ... 
راف��ع��ني ش��ع��ارات م��ن ق��ب��ل:  "زي���رو احل��ك��وم��ة.. زي���رو - 
أخنوش.. وبغيناهم يطيرو"، "والد الشعب في السجون 
“باراكا من االنتهاكات..سننتزع  واملفسدين محميون"، 
الفساد..  "باراكا من  لالمتيازات"،  للريع ال  احلرية"،"ال 

راكم نهبتو لبالد"....

نهاية  ف��ي  ب��اس��م اجل��ب��ه��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  وف���ي كلمة 
التظاهرة، قال املنسق الوطني للجبهة االجتماعية، إّن 
بعد  االحتجاجية  املسيرة  ه��ذه  لتنطيم  دع��ت  اجلبهة 
تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية مبختلف املناطق 
وهي  والقهر"،  والقمع  الغالء  ضد  "جميعا  شعار  حتت 
أخرى حتى  ستتلوها خطوات  نضالية  "مبثابة خطوة 

حتقيق املطالب"...

ول��ف��ت��ت اجل��ب��ه��ة  ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا  إل���ى أّن "األوض����اع 
وكل  احمل��روق��ات  أس��ع��ار  غ��الء  بتفاقم  تتسم  الوطنية 
املغرب  تاريخ  في  غير مسبوقة  لدرجة  األساسية  امل��واد 
على اإلطالق، وغياب إجراءات حكومية للتخفيف من 
وطأة املعاناة التي تعيشها األسر املغربية". كما وجهت 
انتقادات إلى مشروع قانون املالية للسنة املقبلة، وقالت 
إنه "جاء فارًغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف 

من معاناة الفئات املسحوقة"...

ي��ش��ار إل���ى أّن اجل��ب��ه��ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة تضم 
جمعيات حقوقية ونقابات  وقوى يسارية، 

آالف املغاربة يحتجون ضد الغالء والقهر والقمع

في اخلبر

عن موقع دوتشي فيال

اإلس��الم محمد  اإليراني حجة  العام  املدعي  اعلن   "
جعفر منتظري إلغاء شرطة األخالق من قبل السلطات 
اإليرانية  الطالبية  األنباء  وكالة  أف��ادت  كما  املختصة، 
وقال   .)2022 أول/ديسمبر  كانون   4( األح��د  )إيسنا( 
منتظري إن "شرطة األخالق ليس لها عالقة بالقضاء 

وألغاها من أنشأها".

وكان املدعي العام يرد خالل مؤمتر ديني، على سؤال 
طرحه عن سبب "إغ��الق شرطة األخ��الق". ومّت إنشاء 
شرطة األخالق التي تعرف محليا باسم "كشت ارشاد" 
)أي دوريات اإلرشاد( في عهد الرئيس اإليراني األسبق 
"نشر  املتشدد محمد أحمدي جناد من أجل  احملافظ 
رجاال  وه��ي تضم  واحل��ج��اب".  ال��الئ��ق  ال��ل��ب��اس  ثقافة 
وبدأت  التشادور.  يرتدين  ونساء  بزات خضراء  يرتدون 

هذه الوحدة دورياتها األولى في 2006."

في التعليق

الثورة  بعد  األخ��الق  الدولة حل شرطة  تقرر هذه  أن 
االجتماعية والثقافية التي قامت بها النساء االيرانيات 
باسم  استبدادية  متسلطة  ل��دول��ة  شجاع  حت��دى  وف��ي 

ال��ش��ي��ع��ي ف��ه��ذا يعني ح��ل��ول فترة  االس����الم ف��ي ش��ق��ه 
احلساب للمشروع االسالمي في قيادة الدولة والقوانني 
للمراة  معاملته  ومنها  هليها  استند  ال��ت��ي  الرجعية 
وحقوقها كمواطنة كاملة املواطنة. قدميا قيل للحطم 
على تقدمية الدولة فانظر لوضعية املراة فيها اقتصاديا 
من  ال��دول��ة  تلك  ملوقف  وك��ذل��ك  وسياسيا  واجتماعيا 
املوضوعني  هذين  الشعوب.  مصير  تقرير  حق  قضية 
الدولة في مجال احلقوق  يكشفان بوضوح موقع هذه 

واحلريات.

الشعوب  يسعد  ام��ر  فذلك  االي��ران��ي��ة  امل���راة  تثور  ان 
املكافحة ويرهب األنظمة االستبدادية بغض النظر عن 

مرجعيتها.

ال خوف على الشعوب اإليرانية في استرجاع احلقوق 
العمال  لصالح  املظفرة  ال��ث��ورة  اجن���از  وف��ي  األس��اس��ي��ة 

والكادحني والكادحات.

نظام اإلمامة في ايران يصل بشكل متسارع إلى مربع 
التقدم  انه ال يحمل  بدوره  ويبرهم  واحلساب  املساءلة 
الطبقات  ملصالح  معادي  طبقي  نظام  بل  جعبته  في 

الشعبية وحلقوق النساء االساسية.
التيتي احلبيب
 05/12/2022

املرأة اإليرانية زلزلت األرض حتت الدولة االسالمية


